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UITNODIGING
M.G. AUTOMOBIELCLUB HOLLAND

ALGEMENE LEDENVERGADERING
op zondag 18 MAART 2018

Agenda  
1. Opening 8.  Aftreden en aanstellen functionarissen
2. Ingekomen stukken en mededelingen 9.  Verkiezing bestuursleden
3. Goedkeuring van de notulen ALV 2017 10.  Bestuursbeleid 2018
4.  Vragen/toelichting jaarverslagen 2017 en 11 Vaststellen begroting 2018
 goedkeuring bestuursbeleid 2017 12 Kascommissie
5.  Verslag penningmeester 13 Bekeruitreiking
6.  Verslag kascommissie 14.  Rondvraag
7.  Décharge bestuur 15.  Sluiting

De ALV vindt dit jaar plaats in het 
Classic Park 

Koppenhoefstraat 14
5283 VK  Boxtel 

Telefoon (0411) 605000

Vanaf 12.00 uur bent u welkom voor inschrijving en lunch. De vergadering begint om 13.00 uur.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om het automuseum van Classic Park gratis te bezoeken.
De dag wordt afgesloten met een borrel en een hapje, einde ca. 17.00 uur.

In verband met de catering en het bezoek aan het museum stellen wij het zeer op prijs als u van te 
voren opgeeft of u aanwezig zult zijn, met of zonder partner. Opgave graag via de clubwebsite. 

Mocht dit niet lukken, dan kunt u ook een mailtje sturen aan alv@mgcarclub.nl.

Toelichting op de agenda
Agendapunt 3
De concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017 zijn gepubliceerd op de website.

Agendapunt 4 
De bij dit agendapunt behorende stukken zijn gepubliceerd op de website.

Agendapunt 5
De jaarstukken 2017 kunnen per e-mail opgevraagd worden bij de penningmeester: penningmeester@mgcarclub.nl

Agendapunt 8
De volgende regiocoördinatoren zijn inmiddels afgetreden en opgevolgd:
Veluwezoom: Winnie van Vark door Twan Martens
Noord-Holland: Guy Kepel door Rob Bouman.

Agendapunt 9
Jos van de Kerkhof heeft besloten vanwege gezondheidsredenen af te treden. Het bestuur stelt voor om Joop Marinus als bestuurs-
lid aan te stellen. Voor het stellen van tegenkandidaten dient de procedure van artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement gevolgd 
te worden.



Van de bestuurstafel
Het nieuws in deze rubriek komt letterlijk van de bestuurstafel.

In elke bestuursvergadering bepalen we wat interessant is voor de lezers.

Zo leest u hier over het wel en wee van uw club, met actuele informatie vanuit alle disciplines uit het bestuur.

Het februarinummer van MG-Nieuws ligt 
nu voor u. Dat betekent dat het over een 
maand weer voorjaar wordt en dat er dan 
weer ritten gereden gaan worden. Als eer-
ste organiseert de regio Veluwezoom op 
25 maart de landelijke rit.

Algemene Ledenvergadering
Maar zover is het nog niet. Op 18 maart 
a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering 
plaats. Dit jaar niet zoals gebruikelijk in 
Driebergen, maar in het Classic Park in 
Boxtel. De uitnodiging en agenda treft u 
elders in dit MG-Nieuws aan.
We hebben besloten wat af te wijken van
de traditionele agenda. Een aantal vergader-
stukken en jaarverslagen kunt u terugvin-
den op de website. Over die stukken 
kunnen uiteraard tijdens de ALV vragen 
gesteld worden, maar ze worden niet 
meer uitvoerig gepresenteerd tijdens de 
vergadering.

Korter en boeiender
Ook het huldigen van de jubilarissen zal 
dit jaar anders gaan. Vorig jaar bleek dat
er van de vijftig 25-jarige jubilarissen slechts
acht gebruik maakten van de uitnodiging 

om het speldje in ontvangst te nemen. Dit 
jaar zijn er tweeënvijftig 25-jarige jubila-
rissen. Gezien de ervaringen uit voorgaan-
de jaren krijgen zij het speldje thuisgestuurd
of wordt dit door de desbetreffende regio-
coördinator thuis uitgereikt.
Dit alles is bedoeld om de Algemene Le-
denvergadering wat in te korten en hope-
lijk wat boeiender te maken. Na afloop 
van de vergadering worden alle aanwezige
leden en hun partners uitgenodigd om 
een bezoek te brengen aan het automu-
seum van Classic Park. De dag wordt 
afgerond met een al dan niet alcoholvrije 
borrel en een hapje. 

Groot animo voor de beurs 
in Houten
Inmiddels is het alweer een aantal weken
geleden dat de MG Informatie- en Onder-
delendag te Houten is geweest. Het was 
prima weer om richting Houten te rijden
en het aantal bezoekers was groot. Dank-
zij Maria en Kaj van Ginkel en alle vrijwil-
ligers liep de organisatie gesmeerd. We 
mochten veel enthousiaste leden ontvan-
gen voor een praatje en een drankje op 
de mooie MG-stand.

Een beurs die niemand wil missen
Onder de bezielende leiding van Huyb 
Timmers werd de meest opmerkelijke 
restauratie weer beloond. Dit jaar was de 
winnaar een uitzonderlijke auto, een L1 
Continental Coupé in zwart/geel. Abso-
luut een applaus waard.
Hoe belangrijk deze beurs is voor de klas-
sieker autowereld blijkt wel uit het aantal 
'verkochte' standplaatsen; zeventig com-
merciële handelaren, collega-autoclubs 
en diverse organisaties waren aanwezig. 
Het is werkelijk de beurs die niemand wil 
missen. 
 
Octagon Tour
Tijdens de beurs heeft zich ook een flink 
aantal leden ingeschreven voor de Octa-
gon Tour, die gehouden zal worden op 
26 en 27 mei van dit jaar. Dit keer zijn de 
startplaatsen gekozen in het zuiden van 
het land. U kunt zich nog inschrijven voor 
deze mooie tocht.

Wij kijken uit naar het nieuwe rijseizoen 
en wensen u nog veel succes bij het 
rijklaar maken van uw MG!

 Vivian Vleeshouwers, voorzitter

Winnaar in Houten: de L1 Continental Coupé 

MG op ansichtkaart

Op deze ansichtkaart is een MG Midget te zien op
The Promenade, Aberystwyth in Wales.

Tekst: Karel Vermeer
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'In het kringgesprek van de kleuterklas, 
op maandagochtend, mocht ik vertellen 
wat ik in het weekend had gedaan. "We 
hebben de MGB opgehaald", vertelde ik 
trots. "En hij is bronze yellow." De juf 
snapte er niets van. Dat irriteerde me, 
want juffen weten toch alles? Dus vertel-
de ik het nog eens en nog eens. Ik vond 
haar zó dom. "Het is een oude auto", zei 
ik er toen maar bij, "en hij staat in de 
garage". 

Krap, maar gezellig
Op zaterdagochtend waren we naar Rot-
terdam gereden, m'n vader, moeder, zusje 
en ik, om de MG op te halen. Mijn zusje 
mocht in de MG mee terugrijden naar huis.
Gemeen vond ik dat. Later is het helemaal
goed gekomen. We hebben heel wat ritjes 
meegereden. Een keer met z'n vieren in 
de auto, m'n zusje en ik achterin. Even 
naar een tuincentrum. Kap dicht, want het
regende. Krap, maar gezellig. Samen met 

m'n vader reed ik de Octagon Tour van 
2007. Ik was veertien, de jongste deelne-
mer, en ik vond het hartstikke leuk om te 
navigeren. Ik herinner me dat we onder-
weg waren gestopt om te picknicken en 
dat andere MG-rijders stopten om te in-
formeren of ze misschien konden helpen. 

Konijnen spotten
Ik ben ook mee geweest met verschillen-
de regioritten en korte ritjes dichtbij huis. 
Een keer reden we door een wat sjiekere 
buurt toen we een stapel afgedankte riet-
en manden zagen staan. Ze zagen er prima
uit, dus hebben we ze ingeladen. We had-
den wel wat bekijks, toen we terugreden. 
En toen ik klein was, reden we op vrijdag-
avond vaak een rondje door de duinen in 
Wassenaar en Noordwijkerhout. Vossen 
en konijnen spotten. Gaaf was dat, die 
beesten in de koplampen van de auto. 
Zelf heb ik nog niet achter het stuur van 
de MG gezeten, nou ja, nog niet echt. Ik 

heb m'n vader wel eens geholpen met het 
ontluchten van het remsysteem. Ik was 
zo blij toen ik m'n rijbewijs haalde: kon 
ik eindelijk eens echt in die auto rijden. 
Maar ik ben te klein! 

M'n zus wel!
M'n zus heeft hem wèl uitgeprobeerd. Zij 
is gewend aan een klein, pittig autootje, 
en vond het best heftig, zo'n lage auto 
met een lange neus zonder stuur- en rem-
bekrachtiging. Mijn vader heeft de auto 
nu twintig jaar, ik weet niet beter dan dat 
hij er is. Of ik er ooit zelf een zou kopen? 
Geen idee. Ik woon nu in het centrum van
de stad, een auto is geen optie. Maar wie 
weet, in een verre toekomst?' 

Wil je je verhaal vertellen in deze rubriek?
Meld je dan aan via: 
mgnieuws@mgcarclub.nl. 

Tekst: Ingrid van den Berg,

 bovenste foto: Richard Norbruis

Zo vader, zo dochter

De aankoop van een MG betekent in de meeste gevallen een 'hobby aan huis'. Hoe kijken kinderen van 

MG-eigenaren aan tegen de hobby van hun pa of ma? Zijn ze geïnteresseerd geraakt? Rijden ze mee of 

helpen ze met sleutelen? Of beter nog, zijn ze de leden van de toekomst? In deze nieuwe rubriek vragen we het. 

In deze eerste aflevering vertelt Imme van der Bent (24) over de MGB van vader Jaap.
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De auto van m'n PA  
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ALGEMENEI n f o r m a t i e
2018
INTERNATIONALE
EVENEMENTENKALENDER

11 februari:
International MG & Triumph 

Spares Day, Stoneleigh Park, UK 
19-20 mei:

Spring Autojumble, Beaulieu, UK
21-28 mei:

Gabicce Mare (MG by the 
Sea), Italië
2-3 juni:

MGLive!, Silverstone, UK
8-12 augustus:

MG Event of the Year, Flims, 
Zwitserland

1-2 september:
International Autojumble, Beau-

lieu, UK

N I E U W E  L E D E N
FEBRUARI 2018

Wouter Blomsma Waverbancken 49 3645 VR VINKEVEEN  [MG TD]

Richard Koster N. Loosdrechtsedijk 233 1231 KV LOOSDRECHT  [MGB GT]

Gerard Noom Robert Kochstraat 5 1561 GA  KROMMENIE  [MGB]

John van Schaik H. Roland Holstlaan 27 2162 JE  LISSE  [MGB]

Richard van der Sluis Zwanesteeg 6 4941 DS  RAAMSDONKSVEER  [MGF]

Adreswijziging
Kees den Besten Roerdompstraat 51 1531XG  WORMER  [MGF]

Anne de Jong Frans Halslaan 48 2343 EK  OEGSTGEEST  [MGB GT]

Hans van Nunen Klarinetstraat 18 4876 ZS  ETTEN LEUR  [MGB]

Peter Segers Weltevreden 18 3811 MD  AMERSFOORT  [MGA]

Ad Stuurman Marktstraat 64 2741 MW  WADDINXVEEN  [MGB]

Willem van der Veer Blekersweg 19 8162 RK  EPE  [MG Y]

2018
NATIONALE EVENEMENTENKALENDER

10-11 maart: British Cars & Lifestyle, Rosmalen
18 maart: Algemene ledenvergadering, Classic Park, Boxtel

25 maart: Landelijke rit regio Veluwezoom
8 april: Landelijke rit regio Midden

22 april: MG-Sportdag, Midland Circuit in Lelystad  
13 mei: Landelijke rit regio Noord-Holland

26-27 mei: Octagon Tour
10 juni: Landelijke rit regio Zuid

24 juni: British Autojumble, Drunen 
8 juli: Landelijke rit regio Zeeland/West-Brabant

?? juli: British Race Festival, Zandvoort 
29 juli: Nationaal Oldtimer Festival, Zandvoort
12 augustus: Landelijke rit regio IJssel-Vecht
2 september: Ladies MG-dag (Veluwezoom)

9 september: Landelijke rit regio West
24-25 november: Eelde Classics (?)



 Houten 2018
MG Informatie- en Onderdelendag

 7 januari 2018

 Blikvanger: de zeldzame MG XPower SV

Voor de één oud ijzer, voor de ander net dat lang gezochte onderdeel
Mooie gelegenheid voor nieuwjaarswensen en bijpraten

Leuk idee van Kaj van Ginkel: sloop zelf je onderdeel van deze F eraf

De winnaar: MG L Coupe (1934) van Paul LeersFoto's: Chiel Bovenkerk
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 Houten 2018
MG Informatie- en Onderdelendag

 7 januari 2018

Breed aanbod voor ons rollend Engels erfgoed
Strenge doch rechtvaardige jury keurt de meest bijzondere restauraties van 2017

Ook de registers waren erbij

Ook voorzitter Vivian en 

ledenadministrateur Math 
zijn blij dat 'Houten' 
weer een doorslaand 

succes is geweest

Voor de één oud ijzer, voor de ander net dat lang gezochte onderdeel
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Laatst moest ik weer aan hem denken, 
toen ik zat te bladeren in een oud nummer
van Fast Forward, de quarterly van het 
Engelse MGF-register. Daarin kwam ik een
Sylva kitcar tegen die op MGF wielen stond,
van die Minilites. Een superfraaie tweezit-
ter met klassieke, vloeiende lijnen. Heel 
anders dan de Sylva Striker, met zijn lange,
smalle motorkap en meesturende cycle-
wings. Deze kitcar met de motor achterin 
had iets vertrouwds. Meer mijn smaak, 
als F-rijder.

Sylva Vectis
Wat bleek? Het autootje waarnaar ik zat 
te kijken, was een Sylva Vectis, een kitcar 
op basis van een MGF-donor. Sylva levert 
het buizenframe, de body en allerlei spe-
cifieke (ophangings-) onderdelen. Maar er 
zit ook heel veel MGF in: de wielen, hubs 
en aandrijfassen, de motor en versnellings-
bak, de verwarming, radiator, slangen en 
buizen, de benzinepomp, accu, bedrading 
en ECU. En nog veel meer klein spul, zeg 
ik maar oneerbiedig.
Misschien zijn wij bij de club meer geneigd
om de MGF origineel en heel te houden, 
maar zeg nou zelf, dit is toch een fantas-
tisch tweede leven voor een F die niet 
meer te redden is? En als je nou ook nog 
eens fan bent van zelfbouwen, dan is dit 
wel erg leuk. Toch?

Research
Ik realiseerde me, dat ik in de Fast Forward
van winter 2013 zat te lezen. En dus was 
de vraag hoe actueel dit verhaal nog was. 
Enig zoekwerk op internet leverde geluk-
kig geruststellende informatie op. In 2015 
is Sylva Autokits verkocht aan een nieuwe 
eigenaar, David MacBean, een gepassio-
neerde veertiger met benzine in de ade-

ren. Hij brengt nog steeds de op de MGF 
gebaseerde kit op de markt en is vastbe-
sloten de sportieve Sylva-erfenis nog heel 
lang op de weg te houden. Je kunt hem 
vinden via www.sylvasportscars.co.uk. 

Wie dit leest …
Ik ben lang geleden verhuisd en Thomas 
uiteraard ook. Maar nu heb ik een over-
buurman die is aangestoken door het 
MG-virus! Net als ik rijdt hij een MGF. 
Hij heeft twee rechterhanden en zijn F-je 
staat er top bij. Nou weet ik dat hij ooit 
plannen heeft gehad een kitcar te bouwen.
Dat is er destijds niet van gekomen. Op-
groeiend gezin, ach ja, zo gaat dat. Maar 
inmiddels is deze fitte sleutelaar met pen-
sioen en heeft hij zeeën van tijd. Benieuwd
wat hij gaat doen als hij dit leest!

De Sylva in het kort
lengte: 330 cm
wielbasis: 226 cm
breedte: 158 cm
gewicht: 550 kg 
 (58% achter; 42% voor)
grondspeling: 12 cm

Tekst: Koos Brederode, foto's internet

bron: Fast Forward winter 2013

Sylva kitcar: superfraaie tweezitter met klassieke, vloeiende lijnen

FF anders

Ik heb eens een achterbuurjongen 

gehad, Thomas, zo'n super-tech-

neut met gouden handen. Voor 

zijn werk geluidstechnicus bij de 

omroep, in zijn vrije tijd drummer 

in een band en een begenadigd 

auto-sleutelaar. Zijn grote liefde 

was een knalgele Sylva Striker, 

zo'n Super Seven kloon. Ik ben 

wel eens met hem meegeweest. 

De snelheidsbeleving, met je zit-

vlak op een decimeter van het as-

falt en de wind vol op je snoet, is 

echt fe-no-me-naal!

Spot de MGF-onderdelen De Sylva naast de donor MGF  Net een MGF-kart
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In het vorige nummer van MG-Nieuws be-
schreef ik dat op aandringen van de Britse
regering BMC (BMH) en Leyland op 17 janu-
ari 1968 fuseerden tot The British Leyland 
Motor Corporation (BLMC). In feite was 
het een overname van BMC door Leyland. 

De plant wil maar geen mooie 
vruchten afwerpen; 1968-1975
In het onderstaande overzicht ziet u de 
situatie van de Europese auto-industrie 
in 1968.
Bij aanvang van bovengenoemde fusie had
Leyland drie grote problemen te tackelen. 
Ten eerste betrof het de slechte relatie 
tussen werkgever en werknemers. Mede-

werkers hielden bijna iedere verandering 
tegen en als de verandering niet naar hun
zin was, volgde onherroepelijk een staking. 
Ten tweede moesten er keuzes in de mo-
delontwikkeling worden gemaakt. 
Er moesten vooral minder en kwalitatief 
betere modellen worden ontwikkeld.  
Ten derde moest de winst verbeterd wor-
den. In 1968 bedroeg de winst slechts 20 
miljoen pond over een totale omzet van 
974 miljoen pond. 

Nieuwe aanpak
Het uitgangspunt vormde een samenhan-
gend geheel van kwalitatief hoog ontwik-
kelde auto's en tevreden klanten over de 
kwaliteit, de vormgeving en de onderde-
lenvoorziening van de wagens.
Wat deed Leyland nu? De Austin Maxi was
al heel ver doorontwikkeld. Er was voor 
de Maxi in Longbridge zelfs een nieuwe 
fabriekshal gebouwd. Bij de lancering van
het model leek het goed te gaan. Het was

een vrij grote hatchback, waarbij je de 
zittingen zo kon uitvouwen dat je een 
tweepersoons bed kreeg. De Maxi had 
zelfs een versnellingsbak met vijf versnel-
lingen, waar vier nog de norm was. Maar 
al spoedig werden de hoge verwachtingen 
de grond in geboord. De versnellingsbak 
veroorzaakte problemen en de motor was 
slecht ontwikkeld en raakte snel overver-
hit. 

Morris Mistake
De eerste auto die volledig door de nieuwe
fabriek werd ontwikkeld, was de Morris 
Marina. De kwaliteit van de nieuw ont-
wikkelde versnellingsbak was wederom 
niet om over naar huis te schrijven. Een 
stokkende motor zorgde ervoor, dat het 
op hoge snelheid rijden met een Marina 

MGB met lelijke plastic bumpers

Het verdwijnen van 
de Britse auto-industrie

Deel 3

Heerlijk rijdend in mijn MGB heb 

ik me regelmatig afgevraagd hoe 

het toch mogelijk is dat ons merk 

niet meer bestaat. Nou ja… afge-

zien van de huidige Chinese vari-

ant dan. In feite geldt dit voor de 

gehele Britse auto-industrie. 

Austin Maxi

BLMC VW Ford Renault Citroën Opel Daimler 
Benz

Merken 11 1 1 1 1 1 1
Modellen 21 3 5 4 3 3 5

Productie-
aantallen    
per jaar 

762.000 1.089000 441.000 707.111 419.111 540.000 200.000
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al gauw een gevaarlijke onderneming werd.
Spoedig kreeg de auto de naam Morris 
Mistake.

Austin Allegro
In 1973 kreeg de Morris Marina een opvol-
ger: de Austin Allegro. Ook de kwaliteit 
van dit model liet weer veel te wensen over.
De prijs voor de Allegro was niet concur-
rerend. In West-Duitsland bijvoorbeeld 
kostte de Allegro 1100 in 1974 7.590 Mark. 
De Honda Civic met een gloednieuwe 
aluminium 1300 motor kostte 7.770 Mark. 
Iets meer geld voor veel meer kwaliteit 
en vermogen. De Allegro is nu vooral be-
kend vanwege haar 'quartair' stuurwiel. 

Triumph Stag
In 1970 kwam Triumph met het mooie mo-
del de Stag. Triumph had speciaal voor de 
Stag een eigen V8-motor ontwikkeld, die in
feite uit twee samengebouwde motoren be-
stond. Aanvankelijk had de directie van 
Leyland geprobeerd om Triumph over te 
halen de kwalitatief goede V8-motor van 
Rover te gebruiken. Maar de medewerkers 
van Triumph waren te trots en wilden perse
hun eigen motor ontwikkelen. Tja, helaas 
bleek de Triumph-motor kwalitatief prut te 
zijn. Nu zat Leyland met een prachtig ont-
werp, maar met een motor uit het jaar nul. 
Na een korte periode werd de Stag al van 
de Amerikaanse markt ge-haald en restte 
nog slechts hoofdzakelijk de Britse markt. 

Daar werd de Stag ook niet echt populair. 
Enig succes boekte de Stag wel in de Bene-
lux. De Stag werd, zeker op het Europese 
vasteland, al spoedig overvleugeld door 
de kwalitatief veel betere Ford Capri. De 
klanten van de Capri konden zelfs kiezen 
uit verschillende motoren. In feite was de 
Capri een kleinere Europese variant van de 
Amerikaanse Ford Mustang.
 
Triumph Dolomite
In 1972 introduceerde Triumph het model 
Dolomite. Het was de bedoeling dat de 
Dolomite de directe concurrent van de 
BMW 2002 zou worden. In 1973 sponsorde
Leyland (Triumph) de Nederlandse film 
Turks Fruit. De modellen Dolomite en de 
TR6 figureerden prominent in deze film 
met Rutger Hauer en Monique van de Ven.

Alle moeite ten spijt, maar een echte con-
current werd de Dolomite niet voor de 
BMW 2002. Vooral de motor van de Dolo-
mite raakte snel oververhit. Dit was volgens
Leyland de schuld van de consument, 
want die moest de radiator vullen met 
speciaal koelwater. Dan was het probleem
verholpen. Dat mocht dan wel zo zijn, maar
toch. De klanten van de BMW 2002 kon-
den hun radiator gewoon met gedestil-
leerd water vullen.

Triumph TR6
Bovenal vormde de Dolomite een directe 
concurrent voor het model Triumph TR6! 
De Triumph Dolomite was een model in-
ferieur aan de BMW 2002, terwijl Triumph 
met de Dolomite en de TR6 zichzelf op de 
Britse markt aan het beconcurreren was.
Gelukkig voor de TR6 werd hij in 1974 op-
gevolgd door de TR7, een model voor de 
Amerikaanse markt. Op de Amerikaanse 
markt werd de TR7 echter koeltjes ontvan-
gen. Het sullige model sloeg daar echter 

niet aan. De reclamecampagne had hoge 
verwachtingen gewekt, maar de kwaliteit 
van de TR7 viel tegen. Bovendien kwam 
de levering van nieuwe voorraad niet op 
gang, vanwege een maandenlange staking 
van de werknemers van de fabriek bij 
Liverpool (Speke). Dan te weten dat het 
de bedoeling was dat de TR7 onze MGB 
geheel zou moeten vervangen! 

Het begin van het einde van de 
Britse sportwagens
Tot begin jaren zeventig waren er in de 
Verenigde Staten vrijwel uitsluitend Britse 
sportwagens te krijgen. Totdat Datsun met
een nieuw scala aan kwalitatief goede sport-
wagens op de Amerikaanse markt kwam. 
Het begin van het einde van de Britse 
sportwagens. Medio 1974 waren in de Ver-

enigde Staten nieuwe veiligheidseisen van 
kracht geworden. Een van deze eisen was 
dat de verlichting een botsing van vijf mijl 
per uur probleemloos zou moeten door-
staan. Bij de Triumph TR7 was hiermee al 
rekening gehouden. Bij de Triump Spitfire 
werden de bumpers licht aangepast, door 
er onder andere een paar rubberen overri-
ders op te zetten. Door deze aanpassingen 
verloor het model weinig van haar charme.

Austin Allegro

Het 'quartair' stuurwiel van de Allegro

De Ford Capri. Een populair sportief model De Triump TR7

Datsun 1600 uit 1971

Triump Spitfire

Monique van de Ven op een Triumph Dolomite

Triumph Stag
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Plastic bumpers
Bij de MGB ging Leyland draconischer te 
werk. Hier werden de mooie chromen 
bumpers vervangen door lelijke (althans 
dat vind ik) plastic bumpers.
Dus in plaats van een mooie nieuwe MG 
te ontwerpen, kwam Leyland slechts met 
een lelijke aanpassing van de bumpers. 
Zelfs voor de Europese markt waar dit 
helemaal niet nodig was!

De Britse overheid grijpt in; 
1975-1980
Begin 1975 zag het er somber uit voor 
Leyland. De netto winst was gedaald tot 7 
miljoen pond (zie onderstaande tabel, in 
miljoenen pond). Uiteindelijk zou Leyland 
over 1975 nog maar 605.000 wagens pro-
duceren. Als de zaak zo door zou blijven 
rommelen, was een faillissement niet ver 
weg. Met uitzicht op het verlies van wel 
een miljoen arbeidsplaatsen besloot de 
Britse overheid de British Leyland Motor 
Company per 27 juni 1975 te nationalise-
ren. Voortaan ging het concern verder on-
der de naam British Leyland Limited (BL). 
Leyland en de Britse overheid lieten zich 
adviseren door econoom Sir Don Ryder. 
In het zogenaamde Ryder rapport werd 
geadviseerd van Leyland één bedrijf te 
maken. De verschillende merken zouden 
moeten ophouden te bestaan. Belangrijk 
was ook het verbeteren van de kwaliteit 
van de wagens! Iets wat we nog niet wisten.
Bovendien zouden vakbonden en directie 
beter moeten gaan samenwerken, teneinde
een einde aan de vele stakingen te maken. 

Verrassing: Rover SD1
Eind 1976 wist Leyland toch nog voor een 
verrassing te zorgen. Begin jaren zeventig 
waren Rover en Triumph min of meer sa-
mengevoegd tot de "Special Division" (SD).
Deze divisie had ontwerper David Bache 
aangetrokken. Bache ontwierp een schitte-
rende Rover die de modelnaam Rover SD1 
kreeg. De SD1 had iets weg van de Ferrari 
Daytona, maar dan met drie extra deuren. 
De Rover SD1 werd in 1977 tot auto van het 
jaar verkozen. Onder de motorkap van de 
3500 serie lag dit keer wel de betrouwbare 
Rover V8. Voor de SD1 was zelfs een heel 
nieuwe fabriek in Solihull gebouwd. Wat 
kon er nog mis gaan? Van Leyland had 
Bache een minimaal budget meegekregen. 
Het interieur en de carrosserie moesten 
allemaal zo goedkoop mogelijk gebouwd 
worden. Toch wist Bache het voor elkaar 
te krijgen een schitterend interieur te ont-
werpen. Alleen door gebrek aan geld wa-

ren de materialen van inferieure kwaliteit. 
Zelfs een overbodige sierstrip moest in 
1975 nog wijken, terwijl de reclamefoto's 
al gemaakt waren. Het gevolg was dat alle 
foto's opnieuw gemaakt moesten worden.

Onvoldoende getest
Voor de introductie in 1976 was de SD1 
onvoldoende getest. Het was een typische 
eigenschap van Leyland haar klanten als 
proefkonijn te gebruiken. Bij iedere intro-
ductie moesten de klanten de fouten ont-
dekken en, op eigen kosten, laten repare-
ren. Overbodig om te vermelden dat deze 
houding voor het vertrouwen van klanten 
funest is. Al in 1977 begonnen de eerste 
modellen te roesten bij de wielkasten en 
deden de elektrische ramen het meer niet 
dan wel. In 1977 werd de levering van 
de SD1 ook nog eens vertraagd door een 
staking van de gereedschapmakers elders 
in het Leylandconcern. 
Klanten moesten lang wachten om hun 
geliefde SD1 aan te kunnen schaffen, 
tenzij ze 500 pond extra betaalden. Vanaf 
1980 werd de kwaliteit van de SD1 met de 
introductie van nieuwe modellen wel verbe-
terd, maar het kwaad was al geschied.

Rover 3500
In de zomer van 1980 werd een speciaal, 
voor de markt in de Verenigde Staten, 
ontwikkelde Rover 3500 geïntroduceerd. 
Tegen die tijd bleek Leyland geen geld 
meer te hebben om een promotiecam-
pagne op touw te zetten. De SD1 kostte 
15.900 dollar. Voor 15.564 dollar kon de 
klant in de VS ook kiezen voor een Cadil-
lac Fleetwood Brougham. Een wagen met 
hetzelfde formaat als de SD1, de Buick 
Century, kostte slechts 8.000 dollar. In de 
jaren 1980 en 1981 werden slechts 1.254 
wagens verkocht. Begin 1981 verkochten 
dealers de SD1 zelfs met 2.000 dollar kor-
ting om ze maar uit hun showroom kwijt 
te zijn. Na dit debacle verkocht Leyland 
vanaf 1981 geen Rover SD1 meer in de VS. 

Opvolger van de Jaguar E-Type
In het hoge segment ging het al niet veel 
beter. Na de succesvolle Jaguar E-Type 
verlangde iedereen die het kon betalen 
naar de Jaguar XJ6 en de XJ12. Was de 

E-Type een vrij probleemloze wagen, zo 
liet de kwaliteit van de XJ types meer te 
wensen over. Vooral motorpech, en in 
mindere mate roestvorming, waren veel 
voorkomende problemen.
Mercedes met zijn onverwoestbare moto-
ren was in het hogere segment een aan-
vaardbaar alternatief. 

Bergafwaarts
Ondertussen ging het snel bergafwaarts 
met Leyland. Het verlies nam jaarlijks toe
(zie onderstaande tabel, in miljoenen pond).

1977 1978 1979 1980

Omzet 2.602 3.073 2.990 2.877

Netto verlies 5 11 119 391

Om de problemen het hoofd te bieden, be-
sloot de baas van Leyland, Michael Edwar-
des, de productie te rationaliseren. Als 
eerste wist Edwardes de vakbonden te 
overtuigen dat er veel minder gestaakt 
moest worden. Anders was het snel over 
en uit met Leyland. Ten tweede werd de
fabricage van Triumph verplaatst van Speke
naar Coventry. De vestiging Speke werd 
gesloten. In 1980 werd de MG-fabriek in
Abingdon helemaal gesloten. Bij MG speel-
de mee dat het best verkopende model, 
de MGB, sinds 1962 niet meer gewijzigd 
was. Afgezien van de lelijke plastic bum-
pers dan. Gebrek aan vernieuwing speel-
de hierbij een rol. Ten derde werd een 
samenwerking met Honda aangegaan. 

Japanse wagens
Vanaf het midden van de jaren zeventig 
kwamen er in rap tempo Japanse wagens 
op de Europese en Amerikaanse markt. 

Aanvankelijk deden de modellen nog wat 
lompig aan, maar de Japanners waren 
goedkoop én ze deden het bijna altijd. 
Wordt vervolgd.

Tekst en foto's: Henk Beijers 

(sommige foto's van internet)

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Omzet 974 970 1.021 1.177 1.281 1.564 1.595

Netto winst 20 21 2 18 21 28 7

De Rover 3500 SD1

Toyota Carina uit 1978

Mercedes W115



Jeffrey van Deursen, 
één van de jongste leden van 

MG Car Club Holland

Eerst spoken een Mazda MX-5, enkele 
Japanse rallykanonnen en een Alfa Spider 
door je hoofd, vervolgens kom je met een 
MGF thuis en haal je enkele maanden la-
ter ook nog een ZT op. Lidmaatschap van 
de MG Car Club Holland maakte voor de
21 jaar jonge Jeffrey van Deursen de be-
smetting met het Engelse-autovirus com-
pleet. 

Brabantse enthousiasteling 
De jeugd heeft de toekomst. Daarom toont
de MG Car Club Holland zich verheugd met
aanwas met mensen als deze Brabantse 
enthousiasteling, die nog maar anderhalf 
jaar geleden zijn MBO4-studie afrondde 
en nu als diagnosespecialist werkt bij… 
een voormalig MG Rover-dealer. "Dat laat-
ste ontdekte ik ook pas na mijn aanstel-
ling," lacht hij. "In de kelder vond ik nog 
een pomp om het Hydragas-systeem van 
mijn MGF met vloeistof bij te vullen." Nog 
in de studententijd begon de zoektocht 
naar een eerste auto, samen met een vriend.
"Hij kocht een MX-5 en daar was ik best 
jaloers op, maar ik bleek er niet in te pas-
sen. Ik zat met mijn hoofd tegen het dak 
en dan zag je aan de buitenkant zo'n rare 
bult. 

Zinnen zetten op een MGF
Na het overwegen van nog wat andere 
opties zette ik mijn zinnen op een MGF. 
Tientallen exemplaren bekeken we, maar 
ze deugden geen van alle: vies en be-
schimmeld, roestig of met mechanische 
problemen. Onder schooltijd speurden 
we op internet en in onze vrije uren 
reden we het land door om de auto's te 

bezichtigen. Uiteindelijk liepen we in mei 
2016 bij MG-specialist John van Eck de 
showroom binnen voor een '96-er F in 
Flame Red. Bij de eerste aanblik wist ik: 
dit is 'm! Het bleek te gaan om nummer 
64 van de eerste honderd exemplaren in 
Nederland, met een rood stoffen interieur. 
Vanwege een beschadigde wang heb ik er 
zwarte lederen stoelen in gezet, maar ei-

"Voor dat Engelse heb ik echt een zwak gekregen"
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MGF: nummer 64 van de eerste honderd exemplaren in Nederland
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"Voor dat Engelse heb ik echt een zwak gekregen"

genlijk begin ik daar nu al weer spijt van
te krijgen."

Nieuwe zoektocht 
Een MGF mag dan uit moderne tijden stam-
men, naar goede Britse traditie valt er 
altijd wat aan te klussen, zeker voor een 
perfectionist als Jeffrey van Deursen. "Hij 
lekt olie op de koppakking, de stationair-

regelklep functioneert niet goed meer en 
er zit een heel klein beetje roest op de 
achterschermen. Toen ik in de zomer van 
2016 afstudeerde, zocht ik een auto voor 
dagelijks gebruik en begon de zoektocht 
weer. Op een forum verdiepte ik me in de 
modellen van MG, maar Alfa's spookten 
ook nog even door mijn hoofd. Met de-
zelfde vriend bekeek ik talloze ZT's, van 

Zuid-Limburg tot Overijssel en de kust in 
het westen, maar de ene verkeerde in een 
nog slechtere toestand dan de andere. 

Zat er doorheen
Toen ik er op een gegeven moment hele-
maal doorheen zat, kwam op Autoscout 
ineens een advertentie van een ZT uit 
2003 naar boven en die auto gaf me met-
een een goed gevoel. Eentje in XPower 
Grey met een interieur in groen en zwart, 
bovendien een 1.8T, precies de motor die 
ik wilde: met lekker veel trekkracht vanaf 
2.500 tpm en zuiniger dan een V6. Voor 
dat Engelse spul heb ik ondertussen echt 
een zwak gekregen. De combinatie van 
klassieke stijl, een sportieve uitstraling en 
een luxe afwerking geeft voor mij telkens 
de doorslag. Na het parkeren - altijd tac-
tisch, zodat niemand de auto kan raken 
- kijk ik soms wel drie keer om. Komend 
seizoen ga ik tijd vrijmaken om evene-
menten van de MG Car Club Holland te 
bezoeken. Ondertussen zit ik vrienden en 
collega's ook al op te porren om zo'n auto 
te kopen, in de hoop een groepje jonge 
liefhebbers bij elkaar te krijgen."

Tekst en foto's: Aart van der Haagen, 

Great British Cars

De ZT voor dagelijks gebruik, de F voor de lol

Jeffrey (21): komend seizoen MGCC-evenementen bezoeken
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16 De MGF en TF behoren qua techniek tot 
de latere generatie. Dit kun je beoordelen 
aan het aantal sensoren en zelfdenkende 
elementen in het motormanagement. 
Dit betekent tegelijk ook, dat storingen 
niet altijd te wijten zijn aan een niet goed 
functionerende motor, maar vaak aan niet
goed functionerende sensoren en/of ande-
re elektronische elementen zoals draden 
en stekkeraansluitingen. 

Diagnose
Als een sensor wat anders meet dan de 
werkelijkheid, dan worden de comman-
do's verkeerd vertaald door de Electronic 
Control Unit (ECU). Dan kan vervolgens 
leiden tot een slecht lopende motor. De 
moeilijkheid is dat wij soms niet meer we-
ten waar we de oorzaak moeten zoeken. 
Het lijkt er dan op, dat alles met elkaar te 
maken heeft. Een aanpak is de auto aan 
de 'stekker' te hangen en hiermede het 
systeem door te meten. 

OBD2
In onze MGF /TF zit onder het dashboard 
een On Board Diagnostics, 2e generatie 
(OBD2)-aansluiting. Als je beschikt over 
een diagnose-apparaat kun je in ieder ge-
val de richting ontdekken waar je moet 
zoeken. Er zijn al diagnose-apparaten van-
af enkele tientjes. Het blijkt echter dat deze
apparaten alleen een grove richting aange-

ven en soms niet diep genoeg in het sys-
teem kunnen kijken. Wel kun je vaak de 
gevonden storingen met een dergelijk goed-
koop apparaat resetten. Gemakkelijk als je 
denkt dat je de oorzaak hebt gevonden. 
Heb je het aan het goede eind, dan zal de
storing wegblijven. Deze diagnostische aan-
sluiting (OBD2) staat in verbinding met:
- De ABS module (anti-blokkeer systeem);
- De EPAS ECU (stuurbekrachtiging);
- De ECM (motor management systeem);
- De airbags;
- Het alarmsysteem.

OEM-nummer
Voor het bestellen van een auto-onderdeel
is het handig als je het OEM-nummer van 
dat onderdeel kent. Een OEM-nummer is
een unieke code die letters en cijfers bevat.

Autofabrikanten gebruiken ze om elk on-
derdeel in hun wagens te markeren. Een 
niet origineel auto-onderdeel dat een 
OEM-nummer draagt duidt erop, dat het 
onderdeel voldoet aan de strikte normen 
van de autofabrikant, en dat de parame-
ters en technische specificaties identiek 
zijn aan de originele uitrusting. 
Als u onderdelen zoekt, zoek dan op het
OEM-nummer, dan weet u dat u het goede
onderdeel hebt.

After market
Het is wel zo, dat in de loop van de tijd er 
verschillende OEM-nummers zijn ontstaan
voor hetzelfde product. Dit komt omdat 
er nadien veel after market producten zijn
verschenen, die vervolgens weer een eigen
nummer hebben. Daarom heb ik in de 
onderstaande tekst geprobeerd zoveel mo-
gelijk de originele nummers te vermelden.
Ook ben ik in de voorbeelden uitgegaan 
van het standaard 1800cc/120pk model. 
Bijzondere modellen kunnen extra senso-
ren hebben. 

Veel sensoren
Om aan te geven dat het hier gaat om een 
behoorlijke hoeveelheid informatie die 
onze ECU heeft te verwerken/vertalen, 
volgt hier (in willekeurige volgorde) een 
opsomming van de sensoren die hun 
specifieke informatie doorgeven aan of 

Goed te weten
Deel 21: Motormanagement van de MGF en MGTF 

"Goed te weten" is een serie artikelen over onderwerpen waar we allemaal als oldtimer-/youngtimerliefhebber wel 

eens mee te maken hebben en waarvan we ons dan afvragen: hoe zit dat nu? Ik probeer door onderzoek met behulp 

van literatuur, internet en interviews met betrokken partijen onpartijdig en onderbouwd de feiten weer te geven.

Vindplaats van de OBD2-aansluiting

De OBD2-aansluiting
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ontvangen van onze boordcomputer:
1. Nokkenas sensor (YSB002390); deze 

bevindt zich boven op de nokkenas;
2. Krukas sensor (NSC100760); deze 

bevindt zich op het vliegwielhuis;
3. Luchtinlaat-temperatuur en druk sen-

sor (MAP sensor, Manifold Absolute 
Pressure, MHK100820); 

4. Gaskleppositie sensor (MHB101440); 
deze zit op het inlaatspruitstuk;

5. Stappenmotor (MDQ100170); deze zit 
ook op het inlaatspruitstuk;

6. Koelwatertemperatuur sensor 
(MEK100060); deze zit bij de uitlaat 
van het koelwater van de motor; 
7. Motorruimtetemperatuur sensor 
(MHK100520); deze zit aan de rand 
van de motorruimte bij het tankje; 

8. Lambda sonde (MHK10006 tot vinnr 
522572/ MHK100840 vanaf vinnr 
522573); zit in het uitlaatspruitstuk;

9. Olietemperatuur sensor (meter) 
(YBC100350 tot vinnr 511058 en 
MEK100160a vanaf nr 511059); deze zit 
bij het oliefilter;

10. Oliedruk sensor (NUC10003); zit ook 
bij het oliefilter; 11. Koelwatertempera-
tuur zender naar de meter (GTR185/Bl 
GTR270/317/YBC100420).

Sensoren voor nokkenas 
en krukas
Van al deze sensoren zijn die voor de nok-
kenas en krukas erg belangrijk. De nokken-
as en de krukas worden door deze senso-
ren nauwkeurig in de gaten gehouden. De 
nokkenassensor geeft de positie door van 
de stand van de kleppen t.o.v. de zuiger 
en de krukassensor geeft de stand van de 
zuiger door, het zgn. BDP (bovenste dode 
punt). Maar nou komt het: met deze in-
formatie regelt de ECU de inspuiting van 
het brandstofmengsel en het ontstekings-
tijdstip voor de bougies. Als een van deze 
zaken niet klopt, dan zal je motor niet fijn 
lopen. U moet dan denken aan onregel-
matig, schokkend draaien en zelfs uitval. 
Op het juiste moment moet er namelijk 
een stroompje doorgegeven worden naar
de bobines, die dan op hun beurt dit 

stroompje omzetten in een krachtige vonk.
Nou kan ik uit eigen ervaring zeggen dat 
het hier ook wel eens fout gaat. Ik zie wel 
eens de vonken over het kleppendeksel 
schieten met lopende motor, vanwege 
ondeugdelijke bougiekabels en/of aanslui-
tingen. 

Bougies
Bougiekabels hebben een eigen weerstand
en dat hoort ook te kloppen. De kabels 
moeten schadevrij zijn en alle aansluiting-
en schoon en goed geïsoleerd. De bobines
zijn van het zgn. DIS-type, wat betekent 
dat er per bobine twee bougies tegelijk 
vonken. Zo is de eerste bobine verbonden 
met bougie 1 en 4 en de tweede met bou-
gie 2 en 3. Er vonkt dus altijd een bougie 
nutteloos mee. Dit kan volgens de kenners
geen kwaad. Toch denk ik dat hier wat 
energie verloren gaat. Om die reden heb-
ben de latere (andere) auto's ook per bougie
een eigen bobine gekregen. Helaas was 
deze ontwikkeling onze Engelse autobou-
wers niet vergund.

Bobines
Deze bobines zijn overigens wel te testen 
op deugdelijkheid, door ze door te meten 
met een Ohm-meter (weerstandmeter). 

Deze bobines hebben zoals alle bobines 
twee wikkelingen, de primaire en secun-
daire wikkeling. Deze hebben ieder hun 
eigen weerstand. 

U meet ze als volgt:
Meet de weerstand tussen de twee stroom-
aansluitingen (de stekkerverbinding). 
Deze dient ± 1,8 Ohm te zijn. Vervolgens 
meet u de weerstand tussen de twee uit-
gangen, namelijk de bougiekabelaanslui-
ting en de aansluiting naar de bougie. 
Deze weerstand hoort ± 9,8 KOhm te zijn.
Als de door u gemeten weerstanden hier-
mee overeenkomen, mag u er van uit gaan
dat de bobine goed is. Als deze weerstand
hiervan afwijkt of er totaal geen weerstand
te meten is, dan is de spoel stuk en moet 
u de bobine vervangen. Bobines gaan vaak
stuk doordat de elektrodeafstand van onze
bougies te ruim staan en/of voor een deel
zijn ingebrand. Daardoor moet er een te 
sterke vonk worden ontwikkeld. Dit gaat 
ten koste gaat van de spoel in de bobine, 
die warm wordt en doorbrandt. 
De volgende keer gaan we dieper in op 
de functie van de verschillende sensoren, 
actuatoren en hoe we deze zelf kunnen 
testen.

Tekst en foto's: Marius Erven

De 1800cc motor van de F/TF (de pijlen wijzen naar de diverse sensoren)

De Lambdasonde in het uitlaatspruitstuk Het testen van de bobine (primaire wikkeling) Het testen van de bobine (secundaire wikkeling)
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We schrijven mei 2002. Sinds een paar 
weken ben ik voor het eerst in mijn leven 
de mega-trotse eigenaar van een klassie-
ker, een rubberbumper MGB US Tourer. 
Ik had iedere kleur mooi gevonden, maar 
deze is uitgevoerd in het vriendelijke Brook-
lands Green, net even zachter en specia-
ler dan British Racing Green. Ik heb geen 
technische achtergrond en mijn klassie-
ker know-how is vrijwel nul, maar een B 
heeft een onverwoestbare reputatie, met 
de hoofdletter B van Betrouwbaar. Dus ik 
geniet enorm en onbezorgd, vooral met 
het dak eraf!

Meivakantie
Gelukkig hoort bij mijn onderwijsbaan een
meivakantie en zo kan ik dit jaar een oude
droom ten uitvoer brengen: een auto-vakan-
tie langs de heggetjes en weggetjes van 
Schotland! Of ik bang ben voor een week 
regen in het niet-zo-zonzekere Schotland? 
Ach, hoe erg kan dat nou helemaal zijn? 
We hebben toch een goede kap erop?

Drijfnat
Ik moet bekennen dat deze auto vooral 

mijn droom is. En deze vakantie ook. 
Mijn vrouw gaat wel mee, want samen-
zijn is fijn, maar het MG-gebeuren is niet 
zo haar ding. Ik voel me dan ook reuze-
schuldig als we vóór de boot al een paar 
zware Hollandse buien over ons heen 
krijgen. Aan de bestuurderszijde (waar ik 
zit, sorry) sluit de kap perfect aan, maar 
aan de andere kant slaat het water overal 
tussendoor. Nog geen uur van huis en 
we moeten al op zoek naar handdoeken, 
vuilniszakken en droge kleren!

Zonovergoten
Dus met de moed in de natte schoenen 
gezakt rijden we de volgende ochtend de 
boot af … de zon in! Niet te geloven! Dak 
eraf, petje op, zonnebril en brommen met 
die B. Zoveel mogelijk binnendoor. Van 
Newcastle naar Edinburgh. En van Edin-
burgh naar Loch Lomond. Geen spatje re-
gen. We gaan nog bruin worden deze trip!

Murphy's Law
Maar dan, juist als je geen tegenslag meer 
verwacht, tref je een bochtig weggetje, in 
the middle of nowhere, dat wel verhard 
leek, maar het niet echt is. Een paar kilo-
meter karren over kapitale kasseien. Kom 
op. Kan best. Koppie erbij en doorstuite-
ren. Zolang je maar niet gaat schuiven. 
En dat lukt prima! Mooi. Linksaf aan het 
eind van onze kletterweg, knipperlicht 
uit, niks. Hmm, dat verbeeld ik me zeker. 
Verderop rechtsaf. Knipperlicht uit, weer 
niks. Sh*t! Wat is dat nou? Alarmlichten 
proberen, ja, die doen het wel. Maar dat 
zijn toch dezelfde lampjes? Hoe kan dat 

nou? Ik snap er niks van, maar realiseer 
me wel heel pijnlijk dat ik met mijn leken-
kennis letterlijk niet weet waar ik het 
zoeken moet.

Het antwoord
Ik hou mijn angsten nog even stil en prut-
tel nog een half uurtje verder. Gelukkig is 
er niemand te bekennen en dus valt het
niet op dat ik steeds zonder knipperen 
van richting verander. Mijn vrouw zit lek-
ker te soezen in het zonnetje. Zal ik het 
haar vertellen? Ze is nog minder technisch
dan ik. Nou ja, toch maar doen, want 
gedeelde smart is halve smart, toch? Haar 
reactie is even simpel als logisch: "Zal 
wel een stekkertje zijn." "Een stekkertje?" 
"Ja, losgetrild op die stuiterweg." "Denk 
je echt?!" Eén blik onder het dashboard 
toont een los kabelschoentje dat van het 
knipperlichtrelais is afgetrild. De repara-
tie kost dus minder dan geen tijd, maar 
mijn zucht van opluchting is volledig on-
hoorbaar door het onbedaarlijke lachen 
van mijn echtgenote.

Lesje geleerd
Op familiefeestjes komt dit verhaal van 
tijd tot tijd weer voorbij. Grin and bear it
denk ik dan op zo'n moment. Hoewel. 
Een paar weken geleden zag ik in de weer-
spiegeling van de garagedeur dat de rem-
lichten van mijn MGF niet werkten. Maar 
de achteruitrijlampen wel en de achter-
lichten ook. Dus geen kapotte lampjes en 
geen kapotte zekering. Nee hè, dat heb ik 
weer. Of, wacht eens, zou het misschien …

Tekst en foto: Koos Brederode

Why Why thirteen? Oppassen met zo'n nummerbord!We maken van alles mee met 

en in onze MG's. Heel vaak heel 

leuk, of niet-te-geloven zo gek, 

maar soms ook vervelend of zelfs 

angstig. Heeft u zo'n MG-moment 

dat u altijd zal bijblijven? Deel het 

met ons en stuur het naar:

mgnieuws@mgcarclub.nl

Memorabele 
              Momenten



Apk-regels voor klassiekers

De verwijzing naar die website maakt ieder
artikel over apk-regels overbodig, dat is 
dan weer jammer voor ons blad. Toch laat
een doorgewinterde correspondent zich 
niet zomaar uit het veld slaan. De apk 
vormt altijd aanleiding tot discussie, en dus
ook voor een beschouwing in MG-Nieuws!

Veiligheid, geen kwaliteit!
Ten eerste is het belangrijk te realiseren 
dat de apk een veiligheidskeuring is, en 
geen kwaliteitskeuring. Het verschil zit in 
de details zullen we maar zeggen – een 
veilige auto is nog lang geen goede auto!
Is de apk-keuring overdreven voor een ge-
koesterde, altijd binnen slapende, zelden 
gebruikte auto? Nou nee. Stilstand is niet 
goed voor een wagen weten wij allemaal, 
en juist bij een pride and joy als een MG 
ligt stilstand op de loer. 

Wilde verhalen
Over de gevolgen van stilstand doen wilde
verhalen de ronde. Zure olie, waterige ben-
zine, verdroogde slangen en keerringen 
en kogels die putjes in hun lagerschalen 
zouden drukken. Deze verhalen zijn geen 
directe reden tot apk-afkeur, maar de ge-
volgen soms wel: zaken als de motor (niet 
essentieel voor de veiligheid) mogen geen 
overmatige lekkage vertonen, maar de 

remmen, stuurbekrachtiging, schokbrekers
en benzineleiding mogen helemaal niet 
lekken – dat zijn veiligheidspunten.

Lekkende stuurbekrachtiging
Over de veiligheid van remmen en benzine-
leiding hoef ik weinig meer uit te leggen, 
maar een lekkende stuurbekrachtiging? 
Nou – sturen gaat dan een stuk zwaarder, 
maar vooral een stuk onregelmatiger: bij 
het ronddraaien gaat het stuur dan weer 
zwaar, dan weer licht, met het gevaar dat 
u 'doorschiet'. Ook heb ik een keer mee-

gemaakt dat het stuurwiel na een bocht 
niet uit zichzelf terug draaide toen de be-
krachtigingspomp naar de gallemiezen was.
Dat levert verrassende effecten op! Kortom,
de stuurbekrachtiging mag niet lekken 
omdat de veiligheid dan in het geding is.

Lekkende schokbrekers
Lekkende schokbrekers kunnen ervoor
zorgen dat de veerbeweging niet meer 
wordt gedempt. Uw wagen gaat jo-joën 
op de weg, de wagen wordt oncontroleer-
baar en u danst er zo mee de berm in.

Al eerder schreef ik een artikeltje over de totstandkoming van de algemene periodieke keuring (apk). 

Maar dat bevatte geen letter over de apk-regels zelf: waar moet uw klassieker nu allemaal aan voldoen? 

Ik wilde er een artikeltje aan wijden, maar daar bestaat een fantastische website voor: 

https://handboek.rdw.nl/personenautos. Goed onthouden, handig!

Vet handig, 
zo'n website! Klik 
op de afbeelding 

om... Oh nee, 
dat werkt niet op 
papier, maar wel 
via deze QR-code.
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Mooi filmpje illustreert het effect van versleten schokbrekers. 
Makkelijk te bekijken via deze QR-code



 

Zie hier voor een mooi filmpje (met een
hoog wij-van-WC-eend-gehalte): https://
www.youtube.com/atch?v=Cro4DoTQCSg.
Daarom mogen uw Armstrong schokbre-
kertjes niet lekken – voor pakweg vijftig 
euro heeft u trouwens een nieuwe. Ik zou 
links en rechts samen vervangen – links 
en rechts hetzelfde gedrag. En als de voor-
kant aan vervanging toe is, zal de achter-
kant dat ook wel zijn. Dan bent u twee-
honderd euro verder, en dan moeten ze 
er ook nog op worden gesleuteld, maar 
een hobby mag wat kosten natuurlijk.

Nummerplaten
Met enige regelmaat zie je bolides rondrij-
den zonder voorste kentekenplaat, of al-
leen met een sticker. Oudere wagens zijn
vaak voorzien van blauwe platen, maar 
soms ook niet. Hoe zit het precies? Volgens
de regels moeten alle auto's zowel voor als 
achter een goedgekeurde kentekenplaat 
hebben. Goedgekeurd - dat betekent zo'n 
geel ding van pakweg 50 bij 10 cm, zwarte 
letters, voorzien van een Eurosymbool. 
Kleinere (Amerikaanse) platen mogen, mits
je wagen een ontheffing heeft gekregen van
de RDW. En controleer je kentekenbewijs:
als de datum eerste toelating vóór 1 januari 
1978 is, mag je blauwe kentekenplaten voer-
en. De datum eerste toelating is wanneer 
jouw wagen voor het eerst op kenteken is 
gezet en dat is voor iedere MG een andere 
datum - vandaar dat het kan voorkomen 
dat de ene B blauwe platen mag voeren en 
de andere - zelfde bouwjaar - niet!

Banden
Weinig gebruikte 
wagens hebben 
vaak stokoude ban-
den om hun wieltjes 
zitten. Dat kan 
gevaarlijk zijn, want 
door droogtescheu-
ren kan zo'n band klappen tijdens het 
rijden. Gek genoeg zegt de apk-keuring
niets over de leeftijd van autobanden! 
Dat mag u dus zelf in de gaten houden. 
Hoe oud zijn uw banden eigenlijk? Ook 
daarvoor zijn verschillende websites die u 
tekst en uitleg geven, bijvoorbeeld https://
www.autobandencheck.nl/hoe_oud_is_
mijn_autoband_de_dot_code_blog, zie ook
de QR-code. "Wij van WC eend" adviseren 
om uw banden na maximaal tien jaar te 
vervangen. Zelf ben ik wel eens doorgere-
den op oud rubber. Na wat geglibber over 

natte keien wist ik genoeg – met nieuwe 
banden heb ik nooit meer last gehad van 
te weinig grip op de zaak.De apk-keuring 
kijkt niet naar de leeftijd van uw banden, 
maar wel naar de profieldiepte: 1.6 mm 
minimaal. Ook mogen de banden geen 
beschadigingen en uitstulpingen verto-
nen. Het loopvlak van de band mag geen 
metalen elementen bevatten: spikes voor 
in de sneeuw mogen dus simpelweg niet. 
Alsof het ooit sneeuwt in dit land…

Speling op de stuurinrichting
Oudere MG's zijn voorzien van smeerpun-
ten. Elke vijfduizend kilometer pakken 
we de vetspuit erbij en pompen we wat 
nieuw vet in de smeerpunten. Dat komt 
dan in de stuurkogels en fuseedraaipunten
terecht. Net als uw knieën gaan deze draai-
punten in de loop van de jaren slijtage 
vertonen. Er komt dan speling op de stuur-

Ziet er fraai uit, maar dit mag dus niet
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De zogenaamde DOT-code geeft de productiedatum (weeknummer – jaartal) weer. 
0304 is dus de derde week van 2004.



 

inrichting – het linker voorwiel wil dan in-
eens iets anders gaan doen dan het rech-
ter voorwiel, en dat is de bedoeling niet.
Tijdens de apk-keuring wordt de speling 
in de wielophanging gecontroleerd door 
de zaak met passende kracht heen en 
weer te sjorren. Over het algemeen zal bij
een nieuwe wagen de speling niet te voelen
zijn, maar bij uw oudere MG wel. Vaak 
wordt dan de vetspuit ter hand genomen 
om zo de speling 'eruit te drukken', maar 
dan houd je jezelf voor de gek. Vet kan 
smeren, maar geen versleten onderdelen 
repareren. Vervangen dus, en nieuwe stuur-
kogels zijn vaak al voor de gehele levens-

duur gesmeerd (en hoef je dus niet meer 
door te smeren).

Verlichting
Wist u dat een auto van vóór 1 juli 1967 
maar één remlicht hoeft te hebben? En dat
die wagen nog gebruik mag maken van 
semaforen in plaats van knipperende 
richtingaanwijzers? Gekke boel. We kun-
nen ons afvragen in hoeverre dat nog 'veilig'
is in het moderne verkeer. Leuk als rari-
teit, maar te link voor het hedendaagse 
verkeer. De appende persoon achter je 
verwacht het niet. Natuurlijk is het stoer 
om een batterij aan extra lampen op en 

onder de voorbumper te schroeven. Mag 
dat? Gelukkig heeft de wetgever ruimte 
gelaten om je auto vol te hangen als een 
kerstboom, kijk maar eens in artikel 
5.2.57 van de apk-regels. Of het blokke-
ren van de luchtstroom naar de radiator 
ook een goed idee is, laat ik in het mid-
den.

Zomaar wat willekeurige apk-punten op 
een rijtje! Bezoek vooral de website van 
de RDW eens, het levert je veel inzicht 
op. En wellicht kom je wat beter beslagen 
ten ijs bij de volgende apk-keuring.

Tekst: Andrys Posthuma, foto's: internet

Met zo'n vetspuit hou je de smeerpunten bij. 
Zoek in het werkplaatshandboek naar 
de "lubrication chart" voor de locatie 

van de smeernippels

Dit mag dus volgens de apk

Een semafoor op een Austin A30
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Wim Nieuwenhuijzen

Heeft u ook mooie foto's van uw MG? 
Stuur ze naar mgnieuws@mgcarclub.nl

Mooie    plaatjes

Ton Geurts
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Rob Cevat

Heeft u ook mooie foto's van uw MG? 
Stuur ze naar mgnieuws@mgcarclub.nl

Francis Schutten

Mooie    plaatjes



-

Ja, ik krijg een nieuwe deur. Nee, 

niet in mijn auto, maar in mijn ga-

rage. Nou ja, krijgen doe ik hem 

niet helemaal; ik moet hem wel 

betalen.
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De garage moet zo veel mogelijk leeg, want
het gaat ons niet lukken om binnen een 
dag de oude deur eruit te halen en de 
nieuwe te plaatsen. En er zijn altijd men-
sen die als ze een garage zien openstaan 
denken "Daar kunnen we wel even prole-
tarisch winkelen vannacht". Gelukkig, een 

kennis van mij heeft een caravanstalling 
en die is 's zomers toch leeg. Daar mag ik 
mijn auto's zo lang stallen. 

Snelle starter
De MG is geen probleem, sleutel omdraai-
en en de acht cilinders komen direct tot
leven. Soms vind ik dat hij te snel aanslaat!
Liever had ik dat de startmotor eerst enke-
le malen ronddraait. Dan kan hij tijdens 
het starten al wat oliedruk opbouwen. 
Vooral als een auto lang heeft stilgestaan 
hoor je de lagers kloppen, omdat de olie 

is weggezakt. Maar misschien is dit wel 
geen groot probleem, anders was er allang
meer over bekend geweest.

Eén voor één
Even een rondje om het dorp en dan bij 
de kennis in de garage. En vervolgens 
lopend naar huis terug. Nummer twee is 
aan de beurt, de Lotus Seven. Daar moet 
ik eerst een accu in zetten. Die haal ik aan
het einde van het seizoen eruit en zet ik 
mijn dagelijkse vervoermiddel. Die werkt 
daar gewoon de hele winter mee. Als de 

Nieuwe deur

MG RV8: snelle starter
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accu kon denken, dan dacht hij vast dat 
we wel heel lange winters hier hebben, 
want het is al weer negen maanden ge-
leden dat ik met de Lotus heb gereden. 
De laatste keer was naar de apk-keuring. 
De Lotus slaat niet meteen aan. Hij heeft 
bijna een volle acculading nodig voordat 
hij aanslaat. Wel goed voor de oliedruk. 
Het late aanslaan van de motor komt door-
dat er in de carburateurs geen benzine zit.
Als ik de Lotus weg zet, sluit ik de benzine
 toevoer af en laat ik de motor net zo lang 
lopen totdat de carburateurs helemaal 
leeg zijn. Dit voorkomt dat de benzine de 
carburateurs aantast en er na verdamping 
een rubberachtige substantie achterlaat. 

Oude gek, of gek op oud?
Uiteindelijk komt de Lotus Twin Cam tot 
leven. Ik geniet van het slurpen van de 
twee dubbele Webers en het pruttelen 
van de uitlaat. Ik druk de koppeling in 
en duw de versnellingspook in de eerste 
versnelling. Rustig laat ik de koppeling 
opkomen en langzaam komt de auto in
beweging. Toch ook maar even een ronde 
om het dorp. Tijdens het rijden in de Seven
vraag ik mij af "Hoelang moet je een der-
gelijke auto hebben voordat je hem zat 
bent?" Ik heb hem gekocht in 1984. Dat 
houdt dus in, dat ik hem al 33 jaar heb. 
Hmm, op zich is dat leuk, maar intussen 
ben ik zelf ook 33 jaar ouder geworden. 
Wat gaat de tijd snel zeg!

Duits of Engels?
Dan is de Triumph aan de beurt. Nu den-
ken jullie vast en zeker "Die man heeft 
alles Engels. Dat zal hem wel met de pap-
lepel zijn ingegoten!" Nee, helemaal niet. 
Mijn opa reed Duits en wel Mercedes. 
En mijn vader reed ook Duits, Mercedes. 
Toen ik als 18-jarige thuiskwam met mijn 
Triumph Spitfire, was zijn eerste reactie 
dan ook "Wat moet je nou met een Engel
se auto?" Later, toen mijn vader zag dat 
ik toch wel gelukkig was met de Triumph, 
heeft hij er nooit meer iets negatiefs over 
gezegd. Nu moet ik wel eerlijk bekennen,
dat ik voor mijn werk ook nooit een Engel-
se auto zou willen hebben. Waarom dan 
wel Engelse hobbyauto's? Welnu, een En-
gelse auto heeft sfeer en je kunt er lekker 
aan sleutelen. Een Mercedes daarentegen 
is functioneel en sfeerloos. En er is niets 
aan te sleutelen. Het loopt gewoon altijd.

Stilstaan is leeglopen
De Triumph Spitfire blijkt de grootste uit-
daging. De laatste keer dat ik de Spitfire 
aan de loop heb gehad, liep hij al op drie
cilinders. Overigens geen ernstig probleem:
één van de bougiekabels slaat door. Daar-
om besluit ik om de Spitfire maar niet

te starten en eruit te slepen in plaats van 
te rijden. Eerst drie van de vier banden 
oppompen. Die zijn tijdens het stilstaan 
leeggelopen. Dit leeglopen wordt verergerd
doordat de tubeless banden gemonteerd 
zitten op lichtmetalen Wolfracevelgen. 
Zo ging dat vroeger, als je iets bijzonders 
onder je auto wilde hebben, dan kocht 
je lichtmetalen velgen. Maar zulke velgen 
oxideren en daardoor wordt de band van 
de velg gedrukt en zo kan er lucht via de 
hiel van de band ontsnappen. Het is dan 
een kwestie van tijd voordat de band leeg 
is.

De Spitfire wordt weggesleept
Intenties om de Spitfire te gaan gebruiken 
zijn er niet. Na de invoering van de door 
het kabinet Rutte en de crimiclowns be-
dachte Pluk-ze wet voor klassiekers is de 
zin om hem te gaan gebruiken bijna nihil. 
Toch is wegdoen ook geen optie: het is en 
blijft de eerste auto die ik kocht. En als 
je ruimte hebt, dan gaat het al gauw van 
"Zet maar in de hoek". De Triumph wordt 
met mijn dagelijkse vervoermiddel weg-
gesleept. Wat mijn dagelijkse vervoermid-
del is? Tja, kan ik dat hier wel vertellen? 
Ik zou bijna denken dat het vloeken in de 
kerk is. Ik zal het fluisteren. Niet verder 
vertellen, een Nissan Patrol!

De MG vooraan houden
Na het wegbrengen van de Spitfire tot slot
nog wat gereedschappen opruimen en wat
er dan nog staat, zijn alleen maar wat 
bezems en een schep. Die kunnen gerust
blijven staan omdat ze die toch niet stelen.
Waarom niet? Omdat je daarmee moet 
werken en het volk dat steelt, wil juist niet
werken. Na een paar dagen zit de nieuwe 
garagedeur erin en kunnen de auto's weer
opgehaald worden. De Triumph wordt weer
in de hoek gezet, de Lotus komt ernaast 
te staan zodat ik hem eventueel toch nog 

kan gebruiken. De MG komt vooraan te 
staan! Die hebben we komende zondag 
nodig voor een oriëntatierit.

Apk-vrij?
Is er nog iets positiefs om dit artikel mee 
af te sluiten? Jawel! Met ingang van mei 
2018 hoeven auto's van vijftig jaar en 
ouder niet meer apk-gekeurd te worden. 
Deze vrijstelling gold tot 2018 alleen voor 
auto's met een bouwjaar van voor 1960. 
Dit heeft een opschuivend karakter, dus 
ieder jaar is er weer een nieuwe lichting 
auto's apk-vrij.

Uit Eindejaarsnieuwsbrief 2017 FEHAC: 
"De aangekondigde vrijstelling voor voer-
tuigen ouder dan 50 jaar (DET) gaat nog 
niet in. U moet uw voertuig (vanaf 1960) 
gewoon blijven keuren, totdat de vrijstel-
ling in gaat. Op dit moment is nog niet 
duidelijk wanneer de vrijstelling in gaat, 
omdat het wetsvoorstel nog niet door de 
Tweede Kamer is goedgekeurd." (Red.) 

Is deze apk-vrijstelling wel zo positief als 
wij denken? Voor ons als clubleden is dit 
zeker positief nieuws! Wij hebben onze 
auto's voor de hobby en doen er alles aan 
om ze in topconditie te houden. Maar je 
kunt erop wachten dat er in de loop van 
de tijd weer een groep mensen in oude 
auto's gaat rondrijden die het niet gaat 
om het merk of het type auto, maar die 
denken van "Lekker goedkoop een oldti-
mer, geen wegenbelasting, geen apk en 
aan onderhoud geven we ook geen geld 
uit". Ach, wie weet. Misschien levert dat 
straks weer nieuwe mogelijkheden voor 
de makers van het programma Het Wrak 
Van De Weg. 
Trouwens, hoe die oriëntatierit is afgelo-
pen? Tiende prijs van de 36 auto's. Niet 
echt goed, maar wel veel plezier gehad!

Tekst en eerste foto: Jan Schuit

Functionele, sfeerloze Mercedes of karaktervolle Engelse sleutelauto?
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Eindejaarsdiner MG Car Club 
Noord-Holland
Zaterdagmiddag 16 december rond de klok
van 17.00 uur verzamelden veertig leden 
van onze regio in Hotel Prins in Westzaan.
Deze locatie was door regiolid Herman Arts
uitgekozen, en ik mag stellen dat dit een 
goede keuze is geweest. Chapeau Herman!

Bij binnenkomst kregen we elk een for-
mulier waar je gedurende de hele avond 
je drankjes op kon laten schrijven, zodat 
er geen discussie kon ontstaan over de 
door jezelf genuttigde drankjes. Ook daar 
was goed over nagedacht en dit heeft dan 
ook niet tot discussies geleid.

Rond de klok van 18.00 uur kregen we 
allen een glas prosecco aangereikt en 
richtte Guy het woord tot de aanwezige 
gasten. Hij had namelijk een belangrijke 
mededeling over 2018. Iedereen was al 
op de hoogte, maar Guy vertelde dat hij 
per 1 januari het regiocoördinatorschap 
over gaat dragen aan Rob Bouman.

Alle aanwezigen kennen mij en mijn vrouw
Tilly nu, en onder luid applaus voor Guy 
ben ik naar voren getreden. In een korte 
speech heb ik Guy en Anne bedankt voor 
hun inzet gedurende de afgelopen vijf jaar.

Hierna zijn wij aan tafel gegaan, en heb-
ben genoten van een voortreffelijk diner, 
dat werd afgesloten met een dessert van 
ijs, ijstaart en een proeverij van zoetig-
heid dat erg mooi was opgemaakt.
Na gezellig napraten en een kop koffie 
te hebben gedronken zijn we huiswaarts 
gegaan.

We mogen terugkijken op een zeer ge-
slaagde avond, waar ik veel succeswen-
sen heb mogen ontvangen.

Tenslotte, ik ben van mening dat ik samen 
met Han, Herman, Henk en Hans en de 
vele vrijwilligers in de regio Noord-Hol-
land 'de motorkappen' de juiste kant op 
kan sturen.

Wij hebben op onze nieuwjaarsreceptie 
van 12 januari 2018 al velen de hand mo-
gen schudden.

Tilly en Rob Bouman

Eindejaarsdiner in Hotel Prins (Westzaan)

  9 feb. Presentatie Kalle Slaap: 
 Restauratie van mechanische
 oldtimerklokken
  9 mrt. Clubavond
18 mrt.  ALV
24 mrt.  Vroege vogelrit 

A G E N D A

Regio Noord-Holland
Regiocoördinator: Guy Kepel, Veenhuizerweg 34, 1704 DN Heerhugowaard, 072-5713546,

regionoordholland@mgcarclub.nl
Clubavond: Tweede vrijdag van de maand in Hotel De Rijper Eilanden,

Zuiddijk 2a, 1483 MA De Rijp, 0299-675656

Eindejaarsdiner in Hotel Prins (Westzaan)
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Ons technisch 
hart klopt al 
drie generaties.

Autoservice, autoverkoop en auto import
T 0118 - 55 12 65    www.garagetouw.nl

Voor reparatie en 
onderhoud van uw MG.

 

 Autobedrijf van der Post
Sloterweg 131 - 133 – 1171 CL  Badhoevedorp

T 020 - 65 92 261 – I www.vdpost.nl
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Krasse K(n)arrenrit, 
1 januari 2018
Blauwbekken aan de kust
Op 1 januari heeft onze regio weer voor 
de zevende maal het MG-seizoen geopend
met de Krasse K(n)arrenrit! Wel viel het 
deze keer op, dat het knarrenras aan het 
uitsterven is. Met organisator Cees mee-
geteld kwamen we niet verder dan vier 
équipes. In het verleden waren er meer 
leden die de uitdaging aandurfden. Overi-
gens is het weer bewezen dat het aspect 
gezelligheid hier niet onder heeft geleden. 
De start vond plaats in het dorpje Dishoek
aan de Zeeuwse kust, in een leuk bruin 
café waar de tijd heeft stilgestaan. 
Het winterzonnetje scheen, dus we reden 
(uiteraard) open.
De rit voerde over de Boulevard in Vlis-
singen waar net de Nieuwjaarsduik plaats-
vond. Vandaar via enkele dorpjes, die nog 
in diepe rust verkeerden, naar Oostkapel-
le. Hier begon het te regenen en werden 
de kappen gesloten. Ook een krasse knar 
kent zijn grenzen, nietwaar? In restaurant
Boschhoek was het goed toeven en kon-
den we weer op temperatuur komen. 
Het laatste traject ging via Domburg naar 
Koudekerke, het eindpunt waar Rika ons 
opwachtte met glühwein en snert. Ook 

dit laatste gedeelte bleef Cees stug open 
rijden, hoewel het steeds harder ging re-
genen. Luctor et Emergo, zullen we maar 
zeggen! Cees en Rika, namens de deelne-
mers, hartelijk dank voor de organisatie.

Joan van Houwelingen

In de donkere dagen na Kerstmis blijkt het
regionieuws voor het februarinummer van
MG-Nieuws, dat eind januari zal verschij-
nen, nagenoeg opgedroogd. Dat schept 
wel een goede gelegenheid om een ander 
Krasse K(n)ar onder de loep te nemen.

Krasse K(n)ar
Op 1 januari wordt in onze regio altijd de
"Krasse K(n)arren-rit" gereden. Ik heb 
groot respect voor deze "Knarren". Ik moet
er niet aan denken dat ik na een wilde 
oudejaarsnacht de volgende ochtend met
een punthoofd in mijn AA'tje moet stap-

pen om ergens in een uithoek van Zeeland
te gaan toeren. Zeker niet als het weer 
ook nog eens niet meewerkt. Ik ben dus 
zeker geen "Krasse Knar".
Mijn AA'tje is dat echter wel, getuige het 
volgende verhaal: 
Tegen het einde van een week toeren door
Frankrijk in 2017 liet het meer dan vijftig 
jaar oude motorhart van mijn MGA een 
tikkend geluid horen dat er voorheen niet
was. "Gewoon even kleppen laten stellen",
concludeerden mijn medereisgenoten en
zonder zorgen tufte ik de resterende vier-
honderd km terug naar huis. Naar de 
garage dus en kleppen gesteld. Helaas, 
de tik bleef. Om een lang verhaal kort te 
maken: uiteindelijk bleek het onderste 
deel van een van de zuigers compleet te 
zijn weggeslagen. De afgebroken stuk-
ken lagen onder in het carter. Alleen het 
bovenste deel van de zuiger zat nog vast 
aan de zuigerstang, waardoor toch nog 
compressie gemaakt kon worden.
In de garage wisten ze niet wat ze zagen 
en ze begrepen niet dat ik hiermee thuis 
gekomen was.
Sterke 'autootjes' die MGA 's. Mijn AA'tje 
kan zich dus met recht een 'Krasse K(n)
ar' noemen... 

Jacques Voss

Echt hondenweer

23 feb.  Clubavond over dynamo-
 wikkelingen door Cees Verstraate
10-11 
mrt.  

British Cars & Lifestyle, Rosmalen

18 mrt.  ALV MGCCH, Classic Park, Boxtel
25 mrt.  Landelijke rit regio Veluwezoom

A G E N D A

Regio Zeeland-West-Brabant
Regiocoördinator: Carlo van Gilse, De Moerkens 37, 4614 GT  Bergen op Zoom, 06-53393316.

regiozeelandwestbrabant@mgcarclub.nl
Clubavond: Elke laatste vrijdag van de maand, aanvang 20.00 uur,

in "Ons Dorpshuis", Berghoekstraat 3 te Kruiningen

Krasse knarrige zuiger 
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Woord van de regiocoördinator
Nu ik de aanhef boven deze tekst typ, be-
denk ik mij dat deze titel eigenlijk de 
lading niet dekt. Het zou in feite moeten 
zijn: "Van het Regio Oost-team", want al 
ben ik regiocoördinator, wij bepalen samen
welke koers er wordt gereden. Begin 2017 
ben ik Joop Marinus opgevolgd als regio-
coördinator en hebben Wim Laverman en 
Harry Bruins de taak van Hendrik Jan te 
Winkel (toerritten) overgenomen. Jan San-
derman is gestopt als redacteur van de 
regio Oost-pagina in MG-Nieuws en Petrie 
te Winkel had al aangegeven haar functie 
als notuliste en regio Oost webpagina-re-
dactie te willen beëindigen. Deze laatste 
twee vacatures bleken moeilijk invulbaar 
te zijn. Gelukkig hebben Hendrik Jan en 
Petrie aangeboden deze functie samen 
nog te willen vervullen tot er een andere 
kandidaat is gevonden. Al met al zijn we 
met een behoorlijk vernieuwd team ge-
start. 

Wil je als regio Oost aantrekkelijk blijven 
voor de leden, dan zul je moeten blijven 
vernieuwen. Een voorbeeld: tijdens het 
Annual Dinner 2017 ontstond bij enkele
leden het idee om een low budget kam-
peerreis naar het Mahy-museum in Leuze–
en-Hainant te organiseren. Als team pak 
je zoiets op en samen met de initiatief-
nemers is deze vierdaagse trip georga-
niseerd. 'Meer avontuur' was het motto 
en dat hebben de deelnemers geweten. 
Mooi en slecht weer wisselden elkaar af, 
een bezoek aan Bugattist Jean Prick, een 
MG die niet wilde starten door een defect 
aan de elektrische bedrading van de start-
motor.
Een andere MG die via de ANWB moest 
worden afgevoerd. Maar uiteindelijk was 
het een groot succes en het Mahy-museum
de moeite waard. Initiatieven als deze zijn 
altijd welkom, maar het mag ook kleiner 
en dichter bij huis zijn.
Terugkijkend op 2017 blijkt dat het pro-
gramma van zowel de thema-avonden als
toerritten goed aansprak bij de leden. 
Toch zijn er wel verbeterpunten. Een acti-
viteit die niet wil aanslaan is de praat-
avond. Hiervan waren er drie georgani-
seerd. De opkomst voor deze praatavonden
was standaard laag, circa zeven à acht 
personen (inclusief het regio Oost-team). 
Ondanks het feit dat de avonden op zich 
uiterst gezellig zijn, is besloten in 2018 
geen praatavonden meer te organiseren. 
Hiervoor in de plaats willen we activitei-
ten organiseren die juist door de leden 
worden aangedragen. Er zijn al enkele 
ideeën ontvangen. Al deze ideeën worden
verzameld en meegenomen in de jaar-
planningen van onze regio. Een greep uit 
de mogelijkheden: bezoek aan Den Haag. 
De dames winkelen en de heren naar het 

Louwman Museum. Samen met een ande-
re oldtimerclub of MG-regio een rit orga-
niseren. Avondje karten. In Haaksbergen 
heeft iemand een geweldige verzameling 
autoliteratuur. Bezoek Opel-museum in 
Vreden. Meerdaagse trip naar Goodwood 
of Beaulieu etc. Hebt u nog een goed idee,
mail het mij en wij zullen proberen het te 
realiseren. 

Jan Hunink

Thema-avond 16 februari
Gastspreker is Ernst Jan Krudop. Aan de 
hand van videobeelden vertelt hij over 
zijn avonturen tijdens zijn gereden Rally 
Londen-Kaapstad in een ex-brandweer-
wagen (een American la France Simplex 
uit 1917). Een rally met veertig klassieke 
auto's over een afstand van 18.500 km 
door Europa en Afrika. De avond begint 
om 20.00 uur in Herberg De Pot, Markelo.

Jan Hunink

16 feb. Thema-avond
  2 apr. Paasrit
20 apr. Thema-avond 
22 apr. Rit
  2 mei Goede Doelen Rit (onder 
 voorbehoud)
21 mei Pinksterrit
  ? mei Lowbudget weekend 
 9 jun. Ladies Day
17 jun. Rit
19-22 
jul. 

4-daagse weekendrit

19 aug. Rit met lunch of BBQ
16 sep. Rit
21 sep. Thema-avond 
14 okt. Landelijke rit
16 nov. Thema-avond 

A G E N D A

Regio Oost
Regiocoördinator: Jan Hunink, Stavangerstraat 12, 7559 JB  Hengelo, 06 14510980. regiooost@mgcarclub.nl

Clubavond: iedere derde vrijdag van de maand, behalve in januari, juni, juli, augustus en december, 
in Herberg "de Pot", Potdijk 9,  7475 SL Markelo, tel. (0547) 361342, info@herbergdepot.nl. 

Aanvangstijd 20.00 uur
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Hulde aan Guido
Tijdens de praatochtend op 26 november
was er nog veel te bespreken voor het pro-
gramma van 2018. Samen met de aanwe-
zige leden zijn toen een aantal besluiten 
genomen. Dat betrof ook een aantal data 
voor ritten in 2018. Op de pagina van regio
Zuid in MG-Nieuws van januari 2018 is 
daarvan verslag gedaan, zodat ook de af-
wezigen tijdig geïnformeerd waren. 
Dat werd bladvullende informatie en een 
ander belangrijk moment in de verslagge-
ving schoot erbij in: het afscheid van 
Guido Ummels uit het regioteam van regio
Zuid. Na tien jaar veel tijd, energie en toe-
wijding gegeven te hebben aan het regio-
team en daarmee aan activiteiten voor 
regio Zuid, heeft Guido besloten afscheid 
te nemen als lid van het regioteam. Wij 
hebben onze dank uitgesproken voor al 
die jaren van inzet voor onze regio. 
Chapeau voor leden die zich zo lang ten 
dienste stellen voor de club. Daarom hul-
de aan Guido en veel dank voor de jaren 

van samenwerking in het regioteam. We 
gunnen Guido na jaren van verantwoor-
delijkheid nemen voor de goede gang van
zaken nog vele jaren in de club van zorge-
loos genieten tijdens de vele ritten die nog
komen. De goedheiligman heeft blijkbaar 
inmiddels een appèl op Guido gedaan om
zijn diensten aan hem beschikbaar te stel-
len. Witte Piet Guido die hem in zijn MG-
paard laat rijden. Vinden we Guido straks 
terug in Spanje? Guido wilde ook nog 
graag zelf reageren naar alle leden van 
regio Zuid.

Bedankt!
"Beste leden,
Langs deze weg wil ik jullie allemaal 
nogmaals hartelijk danken dat ik tien jaar 
ritten voor jullie heb mogen coördineren. 
Ik wil iedereen bedanken die mij tips en
ideeën heeft aangereikt, de mensen die 
achter de schermen werkzaamheden heb-
ben uitgevoerd, de rituitzetters, allemaal 
heel hartelijk dank hiervoor, ook de leuke

attentie die ik van jullie heb mogen ont-
vangen op de praatochtend, en zeker wil
ik Onno niet vergeten die mijn privéchauf-
feur negen jaar is geweest voor het uitzet-
ten van de weekenden. Iedereen hartelijk 
dank. Zonder jullie steun was mij dit ook 
nooit gelukt. Ook het regioteam hartelijk 
dank dat ik in jullie team mocht werken."

Guido Ummels

Verslag Annual Dinner
Op vrijdag 15 december heeft ons Annual 
Dinner plaats gevonden. Dit jaar in ons 
eigen honk in Café Restaurant Aan de 
Meule in Beek. Dit jaar is het diner geor-
ganiseerd door Enny en Torsten Faruhn. 
We hadden een mooie grote opkomst. De 
aanwezige leden vulden een tafel over de
hele lengte van het restaurant. We werden
verwend met een lekker diner en gingen 
allen tevreden naar huis. Een mooie, ge-
ellige en smakelijke afronding van het 
seizoen 2017. 

Witte Piet Guido liet de Sint in zijn MG-paard rijden

25 mrt. Openingsrit
22 apr.  Brabant-Limburgrit
19 mei  Avondrit
26-27 
mei  

Octagon Tour

10 jun. Landelijke rit
22-24 
jun.  

Driedaagse weekend

26 aug.  BBQ-rit
23 sep. Midden-Limburgrit
25 nov.  Praatochtend
14 dec.  Annual Dinner

A G E N D A

Regio Zuid
Regiocoördinator: Jolanda Bartels, Nederhof 13, 6171 HA  Stein. 046-4339713 / 0654671216,

regiozuid@mgcarclub.nl - jolanda.bartels@icloud.com
Clubadres: Café - Restaurant Aan de Meule, Schimmerterweg 17, 6191 PV  Beek
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Nieuwjaarsreceptie
We keken met zijn allen terug op een ge-
varieerd 2017 en proostten feestelijk op 
2018 en het nieuwe programma (zie MG-
Nieuws van december). Wout e.a. namen 
op ludieke wijze afscheid van Wim der 
Kinderen als lid van het regioteam. Rob 
van der Linden presenteerde zich als nieuw
lid van het regioteam. Voor de profielen 
van de teamleden zie de website.

September, 2018 UK-reis 
Het dreamteam bestaande uit Ad Tetteroo,
Rob van der Linden en uw coördinator 
hebben het volgende reisplan uitgewerkt. 
Begin september tien dagen vanuit Hoek 
van Holland met verblijf in vier hotels in 
Cambridge, Cotswolds en Zuid-Engeland 
en terug via Dover. Inmiddels zijn voor 
tien equipes de overtochten en hotels als 
groep geboekt. Individuele bijboekingen 
kunt u zelf regelen, 100% aansluiting bij 
de groep is niet zeker.

8 of 22 maart, Thema-avond 
MG-restauratie 
Op donderdag 8 of 22 maart (check web-
site) komt MGCC-lid Peter van den Heuvel 
vertellen over "Een droom wordt werkelijk-
heid", zijn restauratie c.q. ombouw van een
MG VA Saloon van 1937 naar een Woodie. 
Hij zal dat doen aan de hand foto's die tij-
dens het meerjarige project zijn gemaakt. 
Zie ook MG-Nieuws januari 2017.

14 april, Taxatiedag
Dit jaar organiseren we wederom voor de 
leden een taxatiedag bij Ataxaties, Gagel-
dijk 198, Utrecht. Deze taxateur is lid van 
TMV, VRT en de FEHAC. Voor slechts € 90,-
 wordt je MG getaxeerd en  krijg je een 
volledig rapport dat geaccepteerd wordt 
door je verzekeraar .   Het rapport is uiter-
aard ook bruikbaar bij verkoop van de 
auto of gewoon als je wilt weten wat 'ie 
nou eigenlijk waard is na je laatste klus. 
De taxateur heeft een aardige verzameling
oldtimers die te bezichtigen is terwijl je
wacht. Inschrijving via de website is nood-

zakelijk. Wees er snel bij, want het aantal 
plekken is beperkt! Opgave is definitief 
na betaling van € 90,- op NL 79 ABNA 
0480 0623 23 t.n.v. MG Automob Club 
Holland, o.v.v. Taxatie 2018. 

22-24 juni Marque of Friendship 
tour Duitsland
Van 22 tot en met 24 juni organiseert regio
Midden een fantastisch weekend waarin 
we weer eens de grens oversteken met 
Duitsland, naar een succesvol idee van 
de families Stuurman en Ewalds van regio 
West. We verblijven in het land met de 
honderd burchten en kastelen. We ver-
trekken 22 juni 9.30 uur vanuit Restaurant
Torbijn in Langbroek, op weg naar Süd-
lohn. Voor € 167,50 p.p.bieden wij u: 
◆	 Het Pedaalridderarrangement in histo-

risch driesterren Burghotel Pass: 
●	twee overnachtingen op basis van
tweepersoonskamer incl. ontbijt;

●	één maal driegangen diner met West-

faalse specialiteiten op vrijdagavond;
●	één maal ridderlijk viergangen diner
op zaterdagavond.

◆	 Eén roadbook en één rallybord (per 
equipe) en digitale navigatieroutes. 

Op zaterdag is er een prachtige toertocht 
van ca. honderd km met museum- en 
kasteelbezoek en lunch. Zondag keert u 
op eigen gelegenheid huiswaarts, waar-
voor u een aantal interessante bezoektips 
krijgt die een omweg waard zijn.

Het MOF-weekend staat open voor equi-
pes uit alle regio's. Er zijn vijfentwintig 
tweepersoons hotelkamers beschikbaar. 
Inschrijving sluit uiterlijk 22 mei. Wacht 
niet te lang, vol=vol. Opgave is pas de-
finitief na aanmelding op de website én 
overmaking van € 167,50 p.p. op NL 79 
ABNA 0480 0623 23 t.n.v. MG Automob 
Club Holland, o.v.v. MOF 2018.

Uw regioteam

Burghotel Pass

  8 feb. Clubavond
  8 of  
22 mrt.  

MG-restauratie

  8 apr. Landelijke rit / Regiogrenzen 1
12  apr. Clubavond vervalt!
14  apr. Taxatiedag

A G E N D A

Regio Midden-Nederland
Regiocoördinator: Hans van Egmond, Jhr. C. Roëlllaan 4, 3755 CL Eemnes, 06-24211897, 

regiomidden@mgcarclub.nl, Hans.vanEgmond@planet.nl.
Clubavond: Elke 2e donderdag van de maand in Dorpshuis 't Trefpunt, Schooldwarsweg 19,

3711 BM Austerlitz, 0343-491376. Aanvang 20.00-23.00 uur
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Beste MG- vrienden, 
We zijn weer in het nieuwe jaar beland, 
de eerste maand zit er weer op. Op de 
laatste regioavond is het activiteitenplan 
2018 van de regio besproken. Het is altijd 
weer een hele klus om de activiteiten voor
een komend jaar rond te krijgen, met vol-
doende afwisseling en voldoende informa-
tieve aantrekkelijkheid. Na een flink aan-
tal jaren organiseren zijn al veel verschil-
lende activiteiten voorbijgekomen. 
Gelukkig komen er toch altijd weer idee-
en voor nieuwe activiteiten.
Het regioteam heeft besloten om de IJssel-
Vecht Regiocompetitie, die vanaf 2011 is
ingesteld, in 2018 niet meer voort te zetten;
de belangstelling hiervoor is afgenomen. 
Eind 2017 gaf regioteamlid René van Wit-
teveen aan te willen stoppen met het regio-
team. Wij danken René voor zijn inzet ge-
durende de laatste zeven jaar. Hij wordt 
vervangen.
Regioteam IJssel-Vecht bestaat nu uit: Hans
Deinum, Paul van Dongen, Henk Hartgers 
en Jos Neuteboom. 

8 februari, regioavond in Dalfsen
We hebben een vrije regioavond zonder 
een speciaal onderwerp op de agenda. 

Of de Anti-Watjes Rit van 11 februari echt 
doorgaat, is dan al bekend.

11 februari, de Anti-Watjes Rit 
vanuit Oudleusen
De eerste toerrit bij regio IJssel-Vecht is
traditiegetrouw de Anti-Watjes Rit. Ditmaal
wordt de rit uitgezet door Wim Nieuwen-
huijzen uit Dalfsen. We rijden in de om-
geving van Zwolle en door een mooi stuk 
van Salland. Na afloop komen wij terug 
in Oudleusen voor een winterlunch.
Start- en finishlocatie: Restaurant Mansier,
Parallelstraat 2, 7722 TD  Oudleusen. 
Registratie vanaf 10.00 uur. Start om 11.30 
uur. Aankomst ca 14.00 uur. Daarna is er 
koffie en soep en twee belegde broodjes 

voor € 8,50 per persoon, te voldoen bij 
de inschrijftafel. Andere consumpties zijn 
voor eigen rekening.
Routebeschrijving naar Restaurant Mansier:
Op de N340 vanuit Zwolle bij HMP 60,7 
bij VKL links af en eerste weg rechts.
Op de N340 vanuit Ommen bij HMP 61,4 
rechtsaf en eerste weg links.
Reservedatum is 18 februari. We wijken 
uit naar deze datum wanneer er op 11 fe-
bruari veel zout op de weg ligt of er veel 
regen is voorspeld. Definitieve doorgang 
van de rit wordt bekend gemaakt op de 
MG Car Clubwebsite en via de IJssel-Vecht 
regionieuwsbrief.

Oproep: Fotografen opgelet!
We vinden het allemaal prettig als er mooie
foto's gemaakt worden tijdens onze regio-
activiteiten. Ze zijn vaak een mooie herin-
nering aan onze MG-hobby. 
Wij hebben een tekort aan ingezonden 
foto's die we graag op de website zouden 
plaatsen. Bij deze de oproep om onderweg
meer foto's te maken van de omgeving, 
onze MG's en de mensen. Je kunt de mooi-
ste, leukste, origineelste sturen naar het 
e-mailadres regioijsselvecht@mgcarclub.nl 
of rechtstreeks naar de regiocoördinator.

Goed ingepakt op weg naar de Anti-Watjes rit 

  8 feb. Regioavond in Dalfsen
1 1  feb. Anti-Watjes Rit vanuit 
 Oudleusen
18 feb. Reservedatum Anti-Watjes Rit
  8 mrt. Thema-avond "Meters en 
 klokjes in onze MG's" met 
 Piet Toxopeus
18 mrt. ALV MG Car Club, ditmaal in 
 Boxtel
25 mrt. Landelijke rit regio Veluwezoom

A G E N D A

Regio IJssel-Vecht
Regiocoördinator: Jos Neuteboom, St. Pietersland 78, 7943 EP Meppel, 0522-256762, of 06-40135592 

regioijsselvecht@mgcarclub.nl - www.mgcarclub.nl
Clubavond: iedere 2e donderdag van de maand om 20.00 uur in "Het Roode Hert", 

Hessenweg 41, 7722 PJ  Dalfsen (gelegen aan de provinciale weg N340 Zwolle-Ommen)

Inschrijftafel voor AW-rit met winterlunch na
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Annual Dinner 2017
Op 9 december genoten een kleine veer-
tig deelnemers tijdens het Annual Dinner 
van een heerlijk driegangen keuzemenu 
dat werd geserveerd in ons regiohome: 
De Stapperij te Oirschot. Het Heuveltrio 
uit Diessen zorgde voor een passende mu-
zikale ondersteuning met zang van clas-
sics en ballads uit iets vervlogen tijden, 
zoals de aanwezigen deze graag plegen 
te horen! Het MG-jaar 2017 werd op deze 
wijze passend afgesloten. 

Het regiojaarplan 2018 is rond
Tijdens de Nieuwjaarswandeling op 14 
januari (meteen de eerste activiteit van 
het jaar) werd het jaarplan uitgereikt aan 
de deelnemers. Op de clubavond van 19 
januari werd het regiojaarplan nader toe-
gelicht. Er staan maar liefst elf clubavon-
den, negen regioritten, twee technische 
clubdagen en nog een vijftal andere acti-
viteiten in planning. Door de vele sponta-
ne toezeggingen van veel regioleden was 
het jaarplan snel gevuld met interessante 
ritten en bijzondere activiteiten! Dank 
voor zoveel spontaan aanbod! Een over-
zicht van dit jaarplan kunt u vinden op 
de regiopagina van Oost-Brabant. Voorts 
is over al deze afzonderlijke activiteiten 
bij "Agenda" meer informatie te lezen, zie 
www.mgcarclub.nl. 

Trends in de automotive industrie
Op de clubavond van 16 februari zal Henk 
Zeegers u meenemen in de wereld van de 
trends en de ontwikkelingen in de auto-
motive industrie. De automotive industrie 
is een verzamelnaam van organisaties en 
producenten in de brede range van ont-
werp, ontwikkeling, productie en marke-
ting van een groot scala aan mobiliteits-
producten. De auto-industrie is daarvan 

de grootste. Regiolid Henk Zeegers heeft 
op dit vakgebied een zeer grote staat van 
dienst en geeft als deskundige op dit ge-
bied regelmatig presentaties. Het belooft 
een interessante clubavond te worden. 
Aanvang 20.00 uur. 

British Cars & Lifestyle
Op zaterdag en zondag 10 en 11 maart is 
in Rosmalen weer die mooie beurs met 

prachtige Engelse auto's en lifestyle pro-
ducten. De voorbereidingen voor de pre-
sentatie van de drie MG-clubs zijn in volle 
gang. Als Brabander zijn we extra ver-
wend, want we hoeven niet ver te rijden 
voor een bezoek aan deze interessante 
beurs waarbij voor zowel voor 'her' als 
voor 'him' veel te zien en te beleven is! 
Veel mooie activiteiten toegewenst door: 

Johan en Jan

Annual Dinner 2017

16 feb. Clubavond: "Trends in de 
 automotive industrie". 20.00 uur,
  De Stapperij, Spoordonkseweg 80,
 5688 KE Oirschot
10-11  "British Cars & Lifestyle",
mrt. Autotron Rosmalen
16 mrt.  Clubavond, Ladiesnight. 
 Thema: "Paasversiering", 
 De Stapperij, Oirschot
18 mrt.  Algemene Ledenvergadering,
 Classic Car Park, Boxtel
25 mrt.  Landelijke rit regio Veluwe Zoom

A G E N D A

Regio Oost-Brabant
Regiocoördinator: Jan Wijnen, Hunze 13, 5032 ET Tilburg, 013-4670275 of 06-12595052. 

regiooostbrabant@mgcarclub.nl of jjwijnen13@ziggo.nl
Clubavond: Derde vrijdag van de maand om 20.00 uur: De Stapperij, 

Spoordonkseweg 80, 5688 KE Oirschot, 0499-573671.

Trends in de automotive industrie: MGB ombouwen met elektromotor?
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Gereviseerde set SU HS4 carburateurs van een MGB 1965

WWW.BRITISHSPORTSCARS.NL

Onderdelen - Reparatie 

In-en Verkoop  

Webshop

MAIL@BRITISHSPORTSCARS.NL

Tel: +31 (0) 40 29 28 935



Wat was en komt in Regio West
Ik schrijf dit stukje voor MG-Nieuws op 
de laatste dag van het jaar 2017. Terug-
kijkend was het jaar 2017 weer geweldig 
met diverse hoogtepunten. Eén van deze 
hoogtepunten was het fantastische regio-
weekend in Duitsland, georganiseerd door
de families Ewalds en Stuurman. Namens 
het regioteam kan ik u verzekeren dat wij 
voor dit jaar weer een mooi programma 
hebben. 

Wat komt
Voor 2018 hebben wij tien ritten voor u 
in petto, inclusief de Landelijke rit West 
in september. Enkele ritten zijn tezamen 
met een museum-, bedrijfs- of festivitei-

tenbezoek, dus voor ieder wat wils! Voor 
wat betreft de thema-avonden: wij heb-
ben weer zes interessante onderwerpen 
uitgekozen. 
Op de website staat het jaarprogramma 
2018 en dat kunt u downloaden, om zo-
doende in uw al dan niet volle agenda 
enkele data vast te zetten voor de MG Car 
Club Regio West-evenementen.
Tot ziens op één van onze evenementen!

2 februari, de carburateurs van 
onze MG's
Deze avond zal Lex Dop van de firma 
Classic Carburettor Services in Uithoorn 
het een en ander vertellen over de wer-
king, het afstellen en het onderhoud van 
de diverse typen carburateurs van de MG's.
Eerst wordt een algemene inleiding gege-
ven over de werking van de carburateurs. 
De types die af fabriek in de MG's zijn ge-
monteerd van ruim vóór de Tweede Wereld-
oorlog tot in de zeventiger jaren van de
vorige eeuw, zijn allemaal van het zoge-
naamde constant-vacuüm type, doorgaans 
van het merk S.U. en soms Stromberg. 
Dit type carburateur heeft een totaal an-

der principe en andere werking dan
carburateurs van merken als Solex, 
Zenith, Holley, Weber of Dell'orto. Deze 
hebben diverse (soms tot wel vijf) lucht- 
en brandstofsproeiers om onder alle om-
standigheden een juist brandstof/lucht-
mengsel aan de motor te leveren. 
De constant-vacuüm carburateurs hebben 
maar één brandstofsproeier, en de hoe-
veelheid brandstof die wordt gedoseerd 
hangt af van de positie van een conische 
naald die continu door de onderdruk in 
het inlaatspruitstuk wordt gestuurd. Van-
daar ook de naam! Klinkt simpel en het 
werkt perfect.
Na de inleiding passeren de belangrijkste 
types carburateurs van onze MG's de re-
vue. Daarbij komen onderhoud en afstel-
lingen aan de orde. Daarna is er vooral 
gelegenheid om aan de hand van vragen 
van de aanwezigen een aantal technische 
kwesties door te nemen. 
Aanvang 20.00 uur. Locatie Op Moer, 
Raadhuisstraat 40, 2751 AW  Moerkapelle.
Tot ziens op 2 februari!

Roel Stassen

Gereviseerde set SU HS4 carburateurs van een MGB 1965

  2 feb. Thema-avond: De carburateurs
 van onze MG's, Lex Dop
  2 mrt. Thema-avond: Highlights Europa
 Rally's, Theo de Kok en Ditty
 Ramsteijn
25 mrt.  Navigatie rit "De Bikkelrit", 
 Joop Postma en Wim Arends
  6 apr. Thema-avond: Schmidt Zeevis

A G E N D A

Regio West
Regiocoördinator: Roel Stassen, Piet Heynstraat 8, 3223 SG Hellevoetsluis, 06-15668881 (10.00-22.00 uur). 

Wil je email ontvangen, stuur dan je emailadres naar: regiowest@mgcarclub.nl of roel.stassen@upcmail.nl. 
Clubavond: Dorpshuis "Op Moer", Raadhuisstraat 40, 2751  AW Moerkapelle, 079-5931569 (www.dorpshuisopmoer.nl) 

Elke 1e vrijdag van de maand, aanvang: 20.00 uur. Kopij-adres: roel.stassen@upcmail.nl
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ROB HAFKAMP
REGISTER TAXATEUR 

VRT & RETM

BIJ ONS:  95 EURO incl. BTW 
BIJ U:  135 EURO incl. BTW
(elke volgende auto 95 euro)

U KUNT HEM VINDEN OP
WWW.HAFKAMPPROJECTS.NL

EN 
06-53110231

PROJECTS BV
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Met een schaal oliebollen naast me, schrijf
ik deze tekst voor het februarinummer 
van het jaar 2018. Ik hoop dat bij ieder-
een alle vingers er nog aan en de ogen er 
nog inzitten. Wij steken geen vuurwerk 
af, denkend aan het milieu, de portemon-
nee, hond Koen en alle andere dieren. 

Planning 2018
Voor de eerste maanden van 2018 hebben 
we leuke thema's voor de clubavonden die
we organiseren. Zo kunnen we in februari 
onze kennis van de verkeersregels en ver-
keersveiligheid en alles wat daarmee te 
maken heeft, ophalen. In 2015 kwam Lia 
Schutte voor het eerst op de clubavond 
en het moet gezegd: 'Lia stond haar man-
netje'. Gewoon een educatieve avond 
waar we wijzer door naar huis reden. 
Op 2 maart houdt Pel de Haas een lezing 
over elektrische benzinepompen. Over 
achterstallig onderhoud, slijtage en de 
werking van de SU-benzinepompen. Kort-
om een interessante, technische avond. 

Voor de eerste rit in 2018, op 25 maart, 
wordt nog een uitzetter gezocht. Mocht 
je belangstelling hebben, eventueel met 
behulp van iemand, meld je dan bij mij 
aan. Het is écht leuk om een keer actief 
te worden voor de club en de waardering 
zal groot zijn. 

Busuitstapje op 18 februari
Heel succesvol was onze busreis in januari
2016 naar het Louwman Museum in Den 
Haag. Hiervoor waren twee busjes gehuurd
en dat willen we graag weer eens herhalen.
René Hin heeft twee leuke bestemmingen 
gevonden die het bezoeken waard zijn. 
Eerst rijden we naar het Nationaal Fiets-
museum Velorama in Nijmegen en vervol-
gens naar het automuseum Classic Park 
in Boxtel, waar ook de in- en verkoop van
klassieke en exclusieve automobielen plaats-
vindt. Met de lage rente op je spaargeld is 
het misschien wel verstandig om te gaan 
investeren in een van deze exclusieve old-
timers. De uitnodiging met meer informatie
volgt nog per e-mail, maar opgave hier-
voor kan reeds door het sturen van een 
berichtje naar renehin@outlook.com.

Annual dinner
Weer eens wat anders dan muziek en een 

band: een goochelaar! Je werd beet-
genomen waar je bijstond en ook 
Tjeerd van der Meer kon zijn ogen niet 
geloven. Minze de goochelaar was geestig 
en toverde van alles los en aan elkaar. 
We zaten in een intiem zaaltje in Onder 
de Linden, behoorlijk warm ook, en omdat
het programma uit verschillende onderde-
len bestond, vloog de avond om. Er was 
natuurlijk de uitreiking van de beker voor 
verdienste. Die ging naar Hans Letmaath, 
een zeer behulpzaam lid, waar je als club 
echt heel erg blij mee bent. De gouden 
camera voor de beste MG-foto van 2017 
ontving Reina Helmus. Haar schitterende 
foto 'De Laufen Pass op 2094 m', kreeg 
de meeste punten. Leden die altijd op de 
achtergrond hun klus doen, zoals Tjeerd, 
Jan en Tineke, werden ook nu niet verge-
ten en ontvingen een prachtig boeket.
 
Denk je nu: nou, zo'n boeket wil ik ook wel
eens verdienen, of, ik wil ook wel eens 
genoemd worden in MG-Nieuws, aarzel 
dan niet: 2018 is een goed jaar om er mee
te beginnen. Ook kun je altijd nog reage-
ren als je een leuk restauratieproject in 
de garage hebt staan. Wij maken er wel 
weer een vervolgverhaal van.

Vera Smit

  2 feb. Clubavond St. Verkeerseducatie
18 feb. Busuitstapje
  2 mrt. Clubavond SU-benzinepomp
28 mrt. Regiorit?

A G E N D A

Regio Noord
Regiocoördinator: Vera Smit, Tronde 11, 8424 SK Elsloo, regionoord@mgcarclub.nl of 0516-441400. 

Clubavond: Eerste vrijdag van de maand, vanaf 20.00 uur in Hotel Onder de Linden, 
Brink 27, 9301 JK Roden, 050-5019021. M.u.v. de maanden januari en december.

Facebookpagina MGCC regio Noord,  https://www.facebook.com/mgcchregionoord?ref=hl

Minze de goochelaar toverde 
van alles los en aan elkaar 

(ook handig bij een restauratieklus!)
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Uitnodiging: "TSL smeermiddelen 
voor optimaal onderhoud" 
Programma:
- Uitleg over de demo en introductie van 

TSL smeermiddelen; 
- Beantwoorden van vragen; 
- Testen van de meegebrachte olie van de 

aanwezige leden;
- Beantwoorden van vragen over de test 

en eventuele verkoop;
De demonstratie is een vergelijkingstest 
d.m.v. een Timken ok load testmachine. 
We laten slijtage ontstaan op een lager 
d.m.v. het opvoeren van de belasting. Dit 
doen we eerst droog, om vervolgens een 
smeermiddel te gebruiken. Vervolgens 
voegen we de TSL toe en gaan we kijken 
wat er met de slijtage gebeurt, om vervol-
gens de test nog eens te doen maar dan 
direct startend met TSL olie. 
Datum: 9 februari 2018, aanvang 20.00 
uur, zaal open 19.30 uur
Locatie: Het Santon Hotel De Roskam, 
Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG,  Rheden
Introducés zijn van harte welkom. 

Clublocatie
Op de clubavond van november hebben 
we van enkelen geluiden vernomen over 
twijfels omtrent het aanhouden van onze 
huidige clublocatie. We hebben gemeend 
er goed aan te doen deze locatie niet op 
te geven. De ruimte, de geringe kosten en 

de centrale ligging in onze regio hebben 
we zwaarder laten wegen dan de dure con-
sumpties. Als we voor een andere locatie 
kiezen die per avond € 150,- in rekening 
brengt en wij de gratis koffie voor de 
bezoekende leden moeten afschaffen, zijn 
de deelnemers van de clubavond en de 
clubkas duurder uit.

Jaarverslag 2017 regio 
Veluwezoom
Als u kennis neemt van dit jaarverslag van
regio Veluwezoom ligt het clubjaar 2017 
al weer achter ons. Terugkijkend was het
een jaar waar veel leden weer mooie 
herinneringen aan zullen hebben overge-
houden. 
Team samenstelling
Andre Meiling heeft als interim-coördinator
aan het begin van het nieuwe clubjaar het 
estafette stokje overgedragen aan Winnie 
van Vark. Nico van Kempen en Twan Mar-
tens kwamen ons team versterken. Nico 
draagt zorg voor de aanlevering van kopij 
voor MG-Nieuws en Twan zorgt voor het 
up to date houden van de webpagina van 
onze regio. Daarnaast zijn/waren binnen
het team Pim Paans als beheerder van het
ledenbestand en beheerder van webmail 

en Reinier Hartgers als penningmeester 
actief. 
Annual Dinner 
In 2017 zijn we traditioneel gestart met het
Annual Dinner georganiseerd door Ans &
Reinier Hartgers. Het Annual Dinner heb-
ben we gehouden bij onze clublocatie 
Restaurant "De Roskamp" in Rheden, waar
door het personeel van de keuken ons 
een voortreffelijk menu werd geserveerd, 
waar 32 leden met ons de tafel deelden.
Ritten
Als regioteam hebben we het afgelopen 
jaar uitvoering gegeven aan de regioritten 
die bij de bespreking van het jaarprogram-
ma 2017 door de leden werden aange-
dragen. We hebben ons beperkt tot het 
organiseren van slechts zes ritten, zoals 
door het bestuur van de MGCCH werd ge-
adviseerd. Bovendien hebben we gevolg 
gegeven aan de afspraak met onze leden 
om zowel op clubavonden als bij de ritten 
de focus te leggen op het aanbieden van 
een thema. Een opgave die niet in alle ge-
vallen vanzelf tot stand komt en een extra 
inspanning vergt van de ritorganisator. 
De landelijke rit
De landelijke rit met als thema "Kastelen-
route" werd in mei gehouden, met als 
startplaats onze clublocatie bij het Santon 
Hotel de Roskam in Rheden. Maar liefst 
49 auto's verschenen aan de start. De 
organisatoren hadden gezorgd voor een 
geweldige beschrijving van de landgoede-
ren waarlangs de rit zich voltrok. 
Het jaarverslag staat vanzelfsprekend ook 
op de website van onze regio. 

Reinier Hartgers

  9 feb. Clubavond: smeermiddelen
25 mrt. Clubrit: landelijke rit 

Kan dit na 9 februari bij het klein-chemisch afval?

A G E N D A

Regio Veluwezoom
Regiocoördinatie: Twan Martens, Reinier Hartgers, Nico van Kempen, Winnie van Vark, Pim Paans

E-mail regio: regioveluwezoom@mgcarclub.nl 
Clubavond:  2e vrijdag van de maand om 20.00 uur in Sandton Hotel "De Roskam",  

Arnhemse straatweg 62,  6991 JG  Rheden, 026-4971277

Ook alweer zin in een ritje?
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Lid worden van de MG Car Club Holland? Vul het online inschrijfformulier in op 
www.mgcarclub.nl of neem contact op met de ledenadministratie.

Voor algemene vragen of het doorgeven van wijzigingen bent u bij de ledenadministratie 
aan het juiste adres.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 december te zijn 
ontvangen door de ledenadministratie.

(zie ook pagina 3 voor nadere gegevens)

BESTUUR MG CAR CLUB

MG REGISTERS EN  TECHNISCH ADVISEURS

Voorzitter

Vivian Vleeshouwers
(06) 17056954
voorzitter@mgcarclub.nl

Secretaris

Wim Schaafsma
(06) 53110273
mail@mgcarclub.nl

Penningmeester

Jos Wagenaar 
(06) 51373410
penningmeester@mgcarclub.nl
NL76ABNA0460509020, 
t.n.v. MG Car Club Holland

Regiocommissaris

Paul van Dongen
(06) 20438808
regios@mgcarclub.nl

Evenementencommissaris

Jos van de Kerkhof
(06) 21605592
evenementen@mgcarclub.nl

Ledenadministratie
Math Agelink
Heeshoek 6
5053 AM  Goirle
leden@mgcarclub.nl
Voicemail: (06) 19633629
NL 31 ABNA 0613 8682 85 
tnv MG Car Club Holland

MG Competitions
Albert v/d Wal
(0516) 462502

Sportcommissaris
Tom Blok
(023) 5387019
sport@mgcarclub.nl

Clubarchief
Henk Beijers
(06) 30503850
henkbeijers@outlook.com

Technische commissie
Dick Bronkhorst
(0418) 769050
(06) 50240500

MG-Nieuws
Coördinatie MG-Nieuws
Chiel Bovenkerk
mgnieuws@mgcarclub.nl

MG Beurzen
Kaj van Ginkel
(072) 5021209
mgbeurs@mgcarclub.nl

Vintage
Technisch adviseur
Ruud Vinke
(020) 6596884

MG-schaalmodellen
Tom Leusen
+33 555476593
Ruud Vinke
(020) 6596884

S E R V I C E

MGA
Beheerder
Jerry van Kalleveen
(033) 2861475
(06) 51699501
jerry@mgaregister.nl
Technisch adviseurs
Willem Esseveld
(06) 22691298
Hans Bronkhorst
(0346) 566398

MGB
Beheerder
Jos Neuteboom
(0522) 256762
bregister@mgcarclub.nl
Technisch adviseurs
Rob Vermaas
(0316) 528579
Harrie van Krieken
(0182) 501832

MGC
Beheerder
Ad van der Horst
(06) 53275105
cregister@mgcarclub.nl
Technisch adviseur
Hans Geertse
(0113) 634160

MG F & MG TF
Beheerder
Ad Holtland
(0527) 241325
fregister@mgcarclub.nl
Technisch adviseurs
Te bevragen via de 
beheerder van het 
F-register

FWD
Beheerder
Richard Franse
(0342) 435152
Technisch adviseurs
(Metro)
Dick Bronkhorst
(0418) 769050

Magnette ZA, ZB
& Farina

Beheerder
Jos van Tienen
(030) 2213115
Technisch adviseur
Karel Vermeer
(0180) 664106

Midget
Beheerder
Guus von Morgen
(036) 3632096
midgetregister@mgcarclub.nl
Technisch adviseur
Dick Bronkhorst
(0418) 769050

MMM
Beheerder
Thomas Heikens
(023) 5245703
Technisch adviseur
Kick Fakkeldij
(035) 6948512

ZR, ZS en ZT
Beheerder
Nico Tuk
(06) 21538123
rstregister@mgcarclub.nl
Technisch adviseur
Richard van Noort
(013) 5811007
09.00 tot 17.00 uur

SVW
Beheerder
Peter van den Heuvel
(035) 5412867
heuvelpjm@hotmail.com

T-types
Beheerder
Wiard Krook
(020) 6991474
w.krook@chello.nl

V8 & RV8
Beheerder
Dick Weeda
(010) 5114827
(06) 24226910
dsweeda@kpnplanet.nl
Technisch adviseur
Bas Gerrits
(058) 2882366
j.gerrits681@chello.nl

Y-types
Beheerder
Rob Oudejans
(020) 6599456

Vorm en druk:  Twigt Graf iMedia, Moordrecht

Regio Nieuws
In deze rubriek is alle nieuws uit de regio's

opgenomen. Leden van de MGCC kunnen aan alle
regioritten en regioclubavonden deelnemen. 

Deadlines: De inleverdatum van regionieuws voor de 
regiocoördinatoren is de eerste van de maand. 

Houd deze datum aan als u de artikelen de volgende 
maand geplaatst wilt hebben.

Ingrid van den Berg

Stuur uw Regio Nieuws kopij naar:

regionieuws@mgcarclub.nl



Een koppelingetje van maximaal acht gezette regels (desgewenst
met een foto) wordt gratis geplaatst voor leden die privé iets

willen kopen of verkopen. Niet-leden betalen € 10,- (€ 15,- indien voorzien van een foto). 
De betaling dient vooraf te geschieden door storting van het totale bedrag op NL31ABNA0613868285 

t.n.v. de MG Car Club Holland onder vermelding "Koppelingetjes".
Opgave bij: advertentie@mgcarclub.nl

De MG Car Club Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet tijdig plaatsen en de 
inhoud van de tekst en/of zetfouten. Zie voor deadline het colofon in dit blad (pagina 2).

De MG Car Club Holland neemt het recht, om te lange teksten van "Koppelingetjes" passend te maken.
De rubriek "Koppelingetjes" is niet bedoeld voor commerciële doeleinden.

K O P P E L I N G E T J E S

TE KOOP
Vier wielen (zes-spaaks) van
een MGF, over gehouden van
restauratieproject, voorzien van
Michelin-banden Primacy 3,
80%. In de maat 185-55-15 voor
en 205-50-15 achter. Velgen on-
beschadigd. Vraagprijs € 250,-
Info: Ruud Oudejans, 06-2920 
6802 of r.oudejans@ziggo.nl.

We hebben de afgelopen twee maanden 
een fietstocht in het verre oosten ge-
maakt. We kwamen tot onze verbazing 
in Prachinburi (een stad in Thailand) 
een splinternieuwe MG-dealer tegen. 
We hebben daar wat foto’s gemaakt en
kregen ook een prijslijst in onze handen
gedrukt. Waar ze erg trots op waren, 
was het nieuwste model, de ZS. Deze 
was net binnen. De verkoper vertelde 
dat deze modellen in Thailand gemaakt
worden. Zij hebben het stuur rechts. 
We hebben in het verkeer overigens 
maar een paar MG’s gezien.

Tekst en foto’s: Gerrit en Joke Eikelboom

MG in Thailand

De nieuwe MG ZS

Kost dat?
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De auto’s van Ettore Bugatti, Walter Bentley, Henri Morgan, 

Frederic Henry Royce, de gebroeders Duesenberg, Henri Ford, 

Hispano Suiza, Alfa Romeo en vele andere merken vormen een 

legendarische klasse, die tot op de dag van vandaag

niets aan glans heeft verloren. Het is nog steeds een 

genot om in zo’n auto te rijden. Elke klassieker is uniek 

en heeft voor u, als eigenaar, een onschatbare waarde. 

Klassiekers vragen om een speciale behandeling, ook op het 

gebied van verzekeringen. Wij verzekeren alle klassiekers 

op unieke wijze, op basis van vaste taxatie en tegen een 

prettige premie. Wilt u een offerte? Bel (0513) 614444, stuur 

de coupon in of ga naar www.kuiperverzekeringen.nl.

Bezoekadres: Breedpad 21,   8442 AA  Heerenveen   Postadres: Postbus 116,   8440 AC  Heerenveen
Tel.: (0513) 61 44 44   Fax: (0513) 62 37 42   www.kuiperverzekeringen.nl   info@kuiperverzekeringen.nl

c o u p o nJA ik wil meer weten over uw
klassiekerverzekering

Verzekerd volgens FEHAC-normen

 Stuur mij een offerte voor mijn klassieker

Merk en type:  _____________________________________________

Bouwjaar:  __________  Geschatte kilometrage:  ________________

Geschatte waarde of taxatiewaarde:  __________________________

 Belt u mij voor nadere informatie

Naam:  ___________________________________________________

Adres:  ____________________________________________________

Postcode:  _________________________________________________

Woonplaats:  ______________________________________________

Tel. privé: __________________   Tel. zaak: ____________________

Beroep: ___________________________________________________

U kunt de bon in een ongefrankeerde envelop sturen naar:

KUIPER VERZEKERINGEN
ANTWOORDNUMMER 51   8440 VB  HEERENVEEN

€
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