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WOORD VAN DE VOORZITTER

     MG Car Club Belgium
     Groendreef    26
     8790   Waregem
     www.mgcarclub.be
 
     Voorzitter
     Clive Skelhorn
 
     Ondervoorzitter
     Patrick Van Gelder
 
     Secretaris
     Daniël Casier
 
     Penningmeester
     Ivan Meersman
 
     Techniek
     Olivier Luidinant
 
     Regalia
     Patrick De Geyter
 
     Redactie
     José Ketels

Beste MG-leden,
 
Wat ik in mijn laatste schrijven voorspelde is uitgekomen. We
hebben deze winter mogen genieten van ongewoon zacht weer,
alhoewel het, op het moment dat ik dit schrijf, toch een beetje aan
de koude kant is. Maar het is wel zo dat het overeenstemt met de
temperaturen die er in deze tijd van het jaar in België  verwacht
worden.

De laatste editie van de Midget kwam bij u in de brievenbus ver-
gezeld van een kalender voor 2016. Daarop staan  reeds de data
van onze maandelijkse bijeenkomsten, specifiek op de juiste plaats
afgedrukt, zodat jullie geen excuus meer hebben om die te verge-
ten.
 
Ik hoop dat jullie dit nuttig gevonden hebben en dat dit een beter
idee was dan jullie een kerstkaart te sturen die, waarschijnlijk al 2
weken na Kerstmis in de prullebak terecht zou gekomen zijn !

Onze jaarlijkse evenementenagenda begon met de MG Beurs in
Houten (NL), waar we traditiegetrouw onze Nieuwjaarsborrel
hebben gehouden. De opkomst van leden, ook nieuwe leden, die
op deze speciale MG beurs op zoek waren naar MG onderdelen
(aan een goed prijs hopelijk), was erg goed te noemen.

In februari volgde dan onze technische bijeenkomst, waar verschil-
lende onderwerpen aan bod kwamen: de wederopbouw van een
achterdifferentieel voor een MGA / T-type, alsook de installatie van
een elektrische kofferopener op de MGF/TF (dit om verlegenheid
te vermijden -ik spreek uit ervaring-  wanneer men de contactsleu-
tels in de kofferbak opsluit).
 
Als afsluiting van deze technische dag hebben we onze leden
andermaal een Nieuwjaarsborrel aangeboden, gezien sommige
leden niet aanwezig waren in Houten.
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MG-Agenda 2016
Zondag 24/04/2016
Stoeipoesrit
 
Zondag 22/05/2016
Ladies Day Out:  Ieper
 
Zondag 29/05/2016
IJzeren Route: vanuit de
Westhoek naar de Leiestreek
 
Weekend  4-5/06/2016
Silverstone (GB)
 
08-12/06/2016 EEOTY
Le Touquet (F)
 
Zondag  19/06/2016
Oost-West Tour
 
Zaterdagavond 25/06/2016
Midsummerrit  Pajottenland
 
Zondag 10/07/2016
Beachmeeting vanuit
Oostende
 
Donderdag 21/07/2016
MG-Day Brussel
 
Zondag 31/07/2016
Meetjesland(er)
 
Vr-Ma  19-22/08/2016
Bourgognetrip (F)
 
Zondag 25/09/2016
Safety Fast Tour  
Grensstreek B-F
 
Vrijdag 7/10/2016 
Zoute Rally Knokke
 
Zaterdag 29/10/16
MG Night
 
Zondag 16/10/2016
Panoramatour  (O-VL)
 
Zondag 27/11/2016 (Aalter)
Infovergadering & 
Eindejaardiner

Zoals ieder jaar stond met onze Algemene Leden Vergadering ook
de eerste rit gepland.
 
De vergadering werd gehouden in Restaurant - Feestzaal Het
Molenhuis (Molenstraat 44, 9700 Oudenaarde).  Patrick van Gel-
der en ikzelf kwamen dit jaar in aanmerking voor herverkiezing en
Patrick De Geyter heeft zich vrijwillig aangeboden om Geert
Vanneste te vervangen, die vanwege persoonlijke verplichtingen
helaas niet meer de nodige tijd had voor de regalia.
 
Bij deze wil ik graag alle leden, zowel de aanwezige leden op de
vergadering als de leden die bij volmacht hebben gestemd, danken
voor hun stemmen alsmede voor jullie steun en vertrouwen voor
de instandhouding van Patrick en ikzelf voor een volgend mandaat,
alsook voor het opnemen van Patrick De Geyter in het Bestuur.

De vergadering werd gevolgd door een lunch waarna we ons
konden voorbereiden op een fantastische rit langs de pittoreske
wegen van Waals Picardie, met een verrassings“shot” (heerlijke
liqueurtje) onderweg .
In Leuze konden wij onze benen even strekken en de mooie au-
tocollectie van G. Mahy bewonderen in een daarvoor speciaal in-
gericht musem.
 
Dit was een zeer bijzonder bezoek met prachtige mooie auto’s,
alsmede herinneringen. En de dag eindigde, zonder regen, terug
in Oudenaarde waar we konden smullen van een lekkere stoverij
met frietjes.
Een heel geslaagde dag dus waarvoor wij  Luc, Anne-Mie, Stephen
en Ilse danken. Als dit een indicatie mag zijn voor onze ritten, dan
wordt 2016 een geweldig jaar!
 
PS: Er zijn opmerkingen geweest over de mogelijkheid tot het
vinden van een alternatieve locatie voor onze Nieuwjaarsborrel
2017.
Graag vragen wij u, leden, om daarover eens na te willen denken.
 Alle ideeën die jullie mochten hebben, gelieve mij deze per e-mail
op te sturen (president@mgcarclub.be) zodat we deze in onze
zomereditie van de MIDGET kunnen meedelen/bespreken.
 
Dank u.
 
Clive Skelhorn
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Kunnen actief deelnemen
aan de ritten en evenemen-
ten van de MG Car Club Bel-
gium.

EFFECTIEVE LEDEN
 
Leden die stemrecht hebben
op de ALV.
 
Hebben ook inspraak: m.a.
w. luistert het MGCCB-Be-
stuur naar hun wensen.
 
Ritorganisatoren en vrijwilli-
ge medewerkers.

GEASSOCIEERDE LEDEN
 
Echtgenotes of partners van
(alle) leden.

President Clive Skelhorn Secretaris: Daniël Casier

Techniek: Olivier Luidinant

Algemene Leden Vergadering (ALV)
In het “woord van de voorzitter” kon je al de headlines uit de ALV vernemen.  Als aanvul-
ling geven wij hierbij op vraag van Jan Derommelaere graag verduidelijking omtrent de
verschillende ledenstatuten:

  Regalia: Patrick De Geyter

             Redactie: José Ketels

                        Vice-President
                 Patrick Van Gelder                     Penningmeester: 

                       Ivan Meersman

MGCCB - BESTUUR  

                                     Blue Peter
                                    Champagne
 
Een sprankelende Champagne, geboren in de Montagne
de Reims (Verzenay) gemaakt van 70% Pinot noir en 30%
Chardonay, met een vleugje Pinot Meunier.
 
Deze Grand Cru Champagne, wordt de MG leden aangebo-
den voor 23€ all-in, ipv 25,50€.
 
                                  Peter Demyttenere
                                     0473/ 986.449
                                bluepeter@telenet.be
                           sponsor MG Beach Meeting
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  Op de cover: de MG B van Jean & Betty Deplanter

                                                                                                                                 José Ketels
 
                                                                                                       de.redactie@mgcarclub.be
 
 
 

Thuis worden we bij Betty & Jean hartelijk ontvangen met koffie en gebak. Net terug van
hun jaarlijkse vakantie in Florida, vraag ik hen naar hun belevenissen aldaar. En zo komen
we algauw terecht bij hun MG B. Het is namelijk op één van hun eerste vakanties (1999) in
Fort Meyers, dat Jean de MG op het oog kreeg en een testritje deed.
 
Daarna ging hij samen met schoonzoon Kristof (autoprofessional “pur sang”) de wagen
bekijken, en na een goedkeurende knipoog van Kristof werd met “Image Motor Cars Inc.”
de koop gesloten. (Meteen had ook Kristof de smaak te pakken. Zo werd nog een Chevrolet uit
1950 met “haaientandgrille” en een oude Mercedes aangekocht).
 
Restte dan nog de wagen in België te krijgen, waarbij vooral de juiste papieren van doen
zijn wil men niet voor verrassingen komen te staan. Maar geen nood, naast het noodzake-
lijke “Certificate of Title” bleken ook alle andere papieren in orde. Er stak zelfs een origi-
nele, uitgebreide handleiding bij. Op de papieren is ook te zien dat het een MG B (1798cc)
is die op 15/07/1966 in gebruik werd genomen.
 
De MG werd vanuit Florida verscheept en enkele dagen later (december 1999) kon Jean de
MG in Zeebrugge gaan ophalen. De eerste rit op Belgische bodem ging meteen richting
autohandel van schoonzoon Kristof, waar de MG gestript werd tot zijn naakte carrosserie.
Na enkele verflagen werd ook een nieuwe bekleding aangebracht en werden de zetels
opnieuw overtrokken. In goed 4 maanden tijd was de klus geklaard.
 
Aanvankelijk reden Jean & Betty enkele lokale oldtimerritten met hun MG, maar algauw
keek Jean uit naar meer. Na wat opzoekingswerk kwam hij terecht bij Olivier de Henau en
zo werden Jean & Betty op 29 maart 2001 lid van de MG Car Club Belgium.
 
Daarbij worden zelfs de buitenlandse Events niet geschuwd. Naast de MG B, kan je Jean
& Betty tijdens de MG-ritten ook opmerken in een MG TF Anniversary  2004.
 
Beste Jean & Betty, ik wens jullie niet alleen te bedanken voor jullie engagement bij de
IJzertour & Beachmeeting, maar ook voor deze bijdrage en vooral voor de vele gezellige
en verrijkende babbels.
 

Voor de “cover” hebben we het ditmaal dicht bij huis gehouden, in
onze eigen thuishaven Nieuwpoort. Meer bepaald bij Jean & Betty.
Iedereen die regelmatig de IJzertour en/of de Beachmeeting
meerijdt, zal Jean wel kennen als de ontwerper van de tour-
platen van deze MG-ritten. Daarnaast sponsort Jean ook de
tourplaat van de IJzertour/IJzeren Route en heeft hij voor
beide ritten ook steevast een kunstwerk klaar.
Daniël (Vanbelleghem)  & ikzelf weten dit steeds te waarderen,
en stiekem noemen we Jean onder elkaar ook wel es onze
“Peetvader”, maar dan wel één uit het goede hout gesneden
hé!
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TECHNISCHE INFO  door Jo Meersman

OMBOUW DYNAMO NAAR ALTERNATOR

Na de “Van Den Vos Reynaerde”  (sept. 2015) had mijn A-tje een volledige week nodig om zowel
binnen als buiten compleet droog te worden – kon ook moeilijk anders……
Toen ik hem de vrijdagavond wilde starten, zat er onvoldoende energie in de batterij om de motor
rond te krijgen. Ocharme ja, veel met de lichten op en de ruitenwissers aan gereden…was mijn
eerste bedenking.  ‘k Zal de batterij maar eens een nachtje opladen. Nadien geen problemen onder-
vonden zowel bij het starten en rijden (het waren wel telkens ritten overdag).
 
Toen kwam de Panoramatour … de ganse namiddag probleemloos genoten (wat had je anders
verwacht als je met een MG op weg bent) …tot we ’s avonds besloten om huiswaarts te rijden. Ik
startte de wagen, schakelde de lichten aan en zag het lampje van de oplading beginnen oplichten.
Gas geven hielp niet want het lampje bleef branden….het ging zelfs sterker gaan oplichten toen ik
op het rempedaal duwde. Oeps, de wagen gebruikte meer elektriciteit dan er opgewekt werd……
 
Een vlugge berekening gemaakt: 2 koplampen van 55W en 2 achterlichten van 5W maakt 120W,
hetgeen bij 12V overeenkomt met een stroom van 10 A. Tel daar nog een beetje vermogen bij voor
de ontsteking – zal dus maximaal 12 A zijn die afgenomen wordt. Een accu van 68AH en ongeveer
20 minuten nodig om naar huis te rijden, dit kon geen problemen geven. En wij weg…..zonder het
vrouwtje nodeloos in paniek te brengen…...natuurlijk.
 
Effectief, zonder panne thuis geraakt. De dag nadien de wagen gestart en de laadstroom gemeten
…2A zonder belasting . Ja, ofwel was de dynamo kapot, ofwel was de regelaar defect (meest
waarschijnlijk). Aangezien ik toch al zinnens was om ooit eens een alternator te plaatsen, heb ik niet
echt gezocht naar wat defect was. Dus ik op zoek naar een geschikt exemplaar…in het gedacht van,
ik kijk in de oefenauto’s op school naar eentje dat past en zo een model bestel ik mij dan. De nodige
afmetingen genoteerd, maar niets dat maar enigszins kon dienen.
 
Ook de handelaars in vervangstukken konden mij, gezien de leeftijd van de auto, niet helpen. Uit-
eindelijk kreeg ik van een leerkracht garage de gouden tip om eens contact op te nemen met EVA
in Roosdaal. ’s Avonds een mailtje gestuurd en ja – effectief zij hadden mijn gerief op voorraad. Een
alternator van Lucas met ingebouwde spanningsregelaar van 43A (zie bovenste foto hiernaast).
Dit is het originele model dat in de latere MGB geplaatst is. Deze heeft als voordeel dat er slechts
minieme aanpassingen aan het voertuig dienen te gebeuren . De hoek van de spanner blijft identiek,
net als de afstand van de riemschijf . Enkel de afstand van de ophanging is uiteraard korter, maar
dat kan simpel opgelost worden door middel van een draadstang of door er een bus tussen te steken
(zoals ik gedaan heb). 
 
De elektrische aansluiting is ook heel simpel want er is enkel een verbinding met de Bat+ nodig en
een D+ voor het lampje. Inclusief riemschijf kwam de prijs op € 92,92 inclusief BTW.
Er is een alternatief mogelijk van 34 A, maar het prijsverschil was te klein om voor deze optie te
kiezen. De dag nadien naar Roosdaal om de alternator op te halen (wat had je anders verwacht ?).
Daar heb ik mijn ogen uitgekeken …….de man doet alle herstellingen aan dynamo’s, startmotoren,
regelaars en alternatoren, maar kan ook alles direct nieuw uit stock leveren en plaatsen. De man
heeft zoveel ervaring dat hij mij zelfs wist te vertellen dat er bij mijn alternator nog een ring van 1mm
dikte tussen de as en de riemschijf moest. Dit opdat de riem recht zou kunnen lopen en dat ik een
nieuwe V-riem nodig had van 10x913 … zijnde 30 mm korter dan de originele.
Thuis gekomen, gemonteerd en aangesloten. Nog een bus laten draaien van 53 mm lang om de
afstand van steun 2 op te vullen, de wagen gestart, gas gegeven en …het lampje van het laadcircuit
ging uit ……klaar was Jo.
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           Jo Meersman  

Bijkomende technisch info :
Een batterijcapaciteit van 68 AH wil zeggen dat deze batterij in
staat is om:
 
gedurende 1 uur een stroom te leveren van 68 A
of   gedurende 2 uur een stroom te leveren van 34 A
of   regel van 3 verder toepassen……
       voor andere tijden of stroomwaarden
 
Electro Van Asbroeck BVBA (EVA) Ramerstraat 69  
te 1760 Roosdaal.  Tel: 054/344 131 www.elektro-vanasbroeck.be
 
PS : als je ook naar Electro Van Asbroeck gaat en je echtgenote
is niet thuis bij je vertrek, doe dan niet zoals ik: leg  (g)een briefje
met “ik ben naar EVA”. Want mijn Linda kon daar echt niet mee
lachen…                                                                  Jo Meersman Verslag Techni-

sche Meeting
(27/02/2016)
Om te beginnen  lichtten Clive
en Patrick een filmpje toe hoe je
de achterbrug van een achter-
wielaandrijving moet demonte-
ren. Niettegenstaande de man
in het filmpje voor allerlei proble-
men een trucje had (gebruikte
daarbij zelfgemaakte tools),
bleken zijn handen bij het mon-
teren toch wel enige averij te
hebben opgelopen. Om maar te
zeggen dat niet alles zomaar
vanzelf gaat.
 
Na het filmpje kregen wij nog wat
uitleg rond het samenstellen en
het “waarop letten” bij de reno-
vatie van een differentieel (zie
afbeeldingen hiernaast). Blijkt
dat dit niet één van de eenvou-
digste werkjes is en dat er regel-
matig moet gemeten worden
met schuifmaat, micrometer en
comparator. Terloops is ook
uitgelegd waarvoor het differen-
tieel eigenlijk dient.
 
Een volgend item was het spoe-
len van het koelcircuit. Blijkbaar
hebben veel van onze sportwa-
gens vroeger rondgereden zon-
der additieven in het koelwater
(men reed er toch enkel mee in
de zomer).
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Vervolg Techni-
sche Meeting
Doordat de motor geen addi-
tieven bevatten, waren bij
nogal wat motoren de koel-
kanalen aangeladen door
kalk en ander vuil. Het gevolg
hiervan is dat de motor min-
der gemakkelijk zijn warmte
kwijt geraakt en in “overtem-
peratuur” gaat!
 
Patrick Van Gelder heeft een
2-delig product getest op één
van zijn wagens (Holts radi-
ator flush) en zijn vaststelling
is dat er heel wat vuil uit de
motor gekomen is EN dat de
motortemperatuur tijdens warme
periodes, nu toch een tiental
graden lager ligt dan vroeger
het geval was. Aanbevelens-
waardig dus om dit eens
preventief uit te voeren. Op-
gelet, het is niet het pro-
perste werk en gezien de
hoge temperaturen (+90°)
ook niet altijd het veiligste.
Maar kom, om uw MG-ken in
topconditie te houden moet
ge er iets voor over hebben
nietwaar.
 

Een tweede product dat Pa-
trick kon aanbevelen was
een product dat je in een
volle benzinetank diende te
kieperen, dit om de kleppen
en de zittingen van de motor
eens grondig te reinigen.

Met alle onzuiverheden die
in benzine aanwezig zijn
blijkt dit geen onnodig werkje
en zijn de resultaten wel ver-
bluffend.
 
Nadien nam Ivan Meersman
het woord. Bleek dat hij deze
winter ook niet stil gezeten
had.  Els laat blijkbaar nogal
eens de achterklep open
staan nadat zij haar bood-
schappen uitgeladen heeft,
(vrouwen eh) waardoor het
kofferlampje soms wel de
ganse nacht bleef branden
…..
 
 

Ivan heeft het armatuurtje
vervangen door dit van een
MG/Rover/Austin metro. Want
op deze unit staat er een
schakelaartje om dit af te
schakelen – zodoende laat je
het lampje enkel branden op
die ogenblikken dat je echt
licht in de koffer nodig hebt. 
Deze unit heeft dezelfde af-
metingen en is te vinden op
o.a. eBay.
 
Om zijn vrouw nog meer te
plezieren heeft Ivan ook een
elektrische ontgrendeling ge-
plaatst op het kofferdeksel.
Els kan nu van in haar
wagen, de achterklep ope-
nen. Anderzijds blijven ook
de autosleutels nu niet meer
op het deksel zitten als die
open gaat en ……is er geen
beschadiging meer moge-
lijk door de sleutelbos op het
kofferdeksel.

 
            Clive@work

Dit is een complete kit, online
aan te kopen op eBay (Elec-
tric Boot Release Kit – MGF,
MGTF, MG TF T ZR), welke
op enkele uurtjes kan ge-
monteerd worden . Meer
info: Ivan raadplegen op één
van de ritten.
 
Nog een laatste punt dat
aangehaald is, was het re-
gelmatig doorsmeren aan
bewegende delen. Alle oude
MG’s hebben smeernippels
staan – ja, zelfs een MGF
heeft er nog 4 – welke regel-
matig, zeker als je in regen-
weer gereden hebt, met de
vetpomp moet doorsmeren
om slijtage van die bewegen-
de delen tegen te gaan. Laat
het oude vet dat er uitgeperst
wordt gewoon hangen – het
doet zeker geen kwaad.
 
Uiteindelijk kwam er nog een
hapje en een drankje, waar-
bij we terug eens konden
bijpraten, nu dat we elkaar al
zolang niet meer gezien had-
den.
Tot op de volgende rit…
Jo Meersman

8



ww
w.

ed
ito

o.
be

Nieuwe leden
Casier Dirk
Zedelgem      Midget 1973
 
De Ram Steven
Aalter            MG B   1965
 
Desmet Marino
Outrijve          MG TF 2004         
 
Roelandt Frank
Baardegem   MG TD 1952
 
Steenwinckel Jan
Laarne         MG  F   1998
 
Wylocke Patrick
Lochristi       MG  B   1963

 Mahymobiles

Openingsrit
20/03/2016
Waals Picardië
Met de Openingsrit was het voor
iedereen een blij weerzien waar-
bij de MG-honger duidelijk aan-
wezig was. Met 53 wagens én
droog weer (herinnert U zich
nog “la tempête van vorig jaar?) 
konden we ten volle genieten
van het heuvelachtig parcours
waarbij de colonne MG’s zich
als als een slang door de natuur
wurmde. Opvallende vaststel-
ling: het grote contrast in bewo-
ning en bebouwing tussen
Vlaanderen en Wallonië.
 
In het “Mahymobiles” museum
(Leuze) konden de “techneuten”
en “nostalgen” terug mijmeren
naar hun eerste “sleutelmo-
ment” of “autobeleving”. Daarna
ging het via vlot rijdende wegen
naar de tussenstop waar de or-
ganisatoren voor een opwar-
mertje zorgden.
 
Ook het avontuurlijk aspect ont-
brak niet met een onverwachte
wegversperring (wegenwerken),
waarbij de vindingrijkheid op de
proef werd gesteld. Wij kozen
ervoor om op GPS naar de
Markt van Oudenaarde te rijden
voor een “pitstop”.
 
Eenmaal terug in het Molenhuis
(Eine) konden we genieten van
een lekker aperitief en “stovers
met friet” naar believen.
 
Voorzitter Clive bedankte daar-
na nog de organisatoren en
verwelkomde tal van nieuwe
leden.
Beste Annemie, Ilse, Luc &
Stephan, we kunnen alweer te-
rugblikken op een écht wel ge-
varieerde MG-namiddag. Thanks!
José Ketels:
de.redactie@mgcarclub.be

9



ww
w.

ed
ito

o.
be

In de vorige MIDGET kon U lezen hoe Daniël De Visch de MG
TF (1954) van Guy Van Den Broucke kocht en die samen
restaureerden.

Na het voltooien van de TF wilde Guy dan beginnen aan de restauratie van zijn MG  A. Het
“spit” werd aangepast en zo konden we terug aan de slag. Guy heeft zo’n 10 Jaar aan zijn MG
A gewerkt. En ik … ik had het goed zitten met die MG A van Guy en ging dan ook op zoek naar
een MG A om een nieuw renovatieproject op te starten.
 
Die restauratie duurde zo’n 2 jaar en gezien ik met pensioen ging, konden we zo samen met
Guy en onze echtgenotes de weg op.
Door de jaren heen werden we in de MG club meer en meer bevriend met Daniël Vanbelleghem
en Dirk Gorissen. En door de aanschaf van een mooie MG TF, kwam Edwin Vanmullem, een
dichte buur van mij, ook in de MG club en groeide het gezelschap uit tot een bende van vijf.
 
In het “kiekenkot” werd er duchtig aan de auto’s gesleuteld en naast het “spit” hadden we nu
ook een “brug”, wat het restaureren aanzienlijk vergemakkelijkte.
Op een bepaald moment kwam de MG A van Daniël (Vanbelleghem) in het vizier. En ja, wat
uiterlijk goed leek, was onderhuids totaal iets anders.
 
Acht maandenlang, 3 namiddagen in de week brachten we met zijn vijven de restauratie tot
een goed einde. Letterlijk: van de eerste tot en met de laatste vijs, alles is door onze handen
gegaan.
 
En dan, dan waren we werkloos! En nu?
Het kon toch geen waar zijn dat wij in onze zetel moesten gaan zitten zeker. Toen mijn
schoonbroer een slechte ervaring met een Morgan had, kon ik hem overtuigen om ook een
MG A aan te schaffen. We kochten een MG A MKII en zo konden we terug beginnen aan een
totale restauratie. De bende was gelukkig weer iets om handen te hebben.
 
Tot we in het voorjaar van 2014 geconfronteerd werden met het onheilspellende bericht dat
Guy ongeneeslijk ziek was. Na een heel korte periode dienden wij voorgoed afscheid te nemen
van onze beste vriend, met wie alles begonnen was.
Begrijpelijk dat zijn heengaan nu nog steeds een heel grote leegte achter laat.
 
Guy had nog zoveel willen realiseren en er is in het “kiekenkot” nog zoveel dat aan hem
herinnert: de auto’s, overall, materiaal ... Guy was ook nog bezig een MG A aan het restaure-
ren voor zijn zoon. Dat project heeft hij helaas niet meer kunnen afmaken. De bende had Guy
beloofd zijn werk voor te zetten en af te maken. Wat we dan ook graag gedaan hebben als
“hommage” aan onze beste vriend ooit!
 
Ondertussen zijn er reeds vijf MG A’s gerestaureerd (de special K’s met de K van het kieken-
kot ) en is er ook een B de revue gepasseerd. Nu zijn we bezig onze MG A’s te voorzien van
een andere versnellingsbak (Ford Sierra) omdat deze gesynchroniseerd zijn (1ste versnelling) 
en het toerental in 5de versnelling beduidend lager ligt.
 
En zo blijven we aan de gang. En of we nu besmet zijn met het  MG-virus, zal voor iedereen
wel duidelijk zijn zeker? Maar een virus is niet per definitie schadelijk hé, integendeel!
 
Daniël, Edwin, Dirk & Daniël.

Besmet met het MG-Virus (slot).Besmet met het MG-Virus (slot)
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Ik had al een ervaring opge-
daan met een oldtimer, die
luisterde naar de naam “ Mor-
gan". Een regelrechte misluk-
king die letterlijk was geëin-
digd in 'wenen in Wenen’, want
het mormel kwam er geen
meter meer vooruit.. 
 
Het was wel mijn bedoeling
om terug een oldtimer te
kopen, op voorwaarde dat ik
er ook zou kunnen aan wer-
ken. Ik zocht echter niet, maar
ineens kwam mijn “schone  -
broer” af dat hij zich verveel-
de, en dat zijn maten ook dat
gevoel hadden. Ze wilden een
nieuw project opstarten … 
M.a.w. ze zochten een “Chine-
se vrijwilliger” die een wrak
wilden kopen die zij zouden
goedkeuren.
Gezien ik mij al een tiental
jaren afvroeg wat ik in de
herfst van mijn leven zou
doen, en nu zowat “fin de
carrière” was, hoefde ik er
welgeteld 1 nacht over te sla-
pen.

Want elke keer dat ik durfde
te bellen, was er een uitleg dat
er zoveel stukken te kort
waren, en dat er nog meer
stuk was of niet paste … Ik zag
mijn spaarpot met de dag
veranderen in een snuifdoos-
je schroot.
Mijn bijdrage in de restauratie
bestond vooral uit afbraak-
werk, zandstralen, het spui-
ten van grondverf op blanke
stukken. Voorts het over en
weer rijden met stukken om te
laten sableren, cadmieren en
chromeren. M.a.w. mij amuse-
ren (alhoewel). Toen alles
weer samen werd gezet, bleek
dat de deuren misschien wel
verkeerd geleverd waren,
vroeg ik mij af of die gasten
dat vehikel nog wel zouden
samen krijgen. 
Wanneer  ik - eindelijk – het
kleur zelf moest kiezen, kon
mijn geluk niet op : en ik koos
voor zwart met Ferrari rood.
 Dirk beschuldigde me subiet
een ‘Johnny' te zijn en de an-
deren stonden me met een
bedenkelijk gezicht te bekij-
ken. Maar ik bleef overtuigd,
het moest en zou Ferrari rood
zijn. Toen de eerste stukken
binnen kwamen en ik het
stukje rode simili er tussen
hield,  was ik het zeker : Dirk
gaat nog jaloers zijn van mijn
‘Johnny’ !
Stilaan werd de blokkendoos
een auto .. Stilaan wist ik dat
dit het was waar ik in wilde
nagekeken worden. De door
mij geplande datum van 1 mei
werd ei zo na gehaald en ben
er ook nog steeds blij mee.
Vandoor ook mijn beste dank
aan de vier kompanen die wél
overtuigd waren dat het luk-
ken zou. Dirk , Daniel, Edwin
en Guy : zonder jullie had ik
er, zeker weten,  de brui aan
gegeven ! Een héél dikke
merci !

Ik zag me al als de coördinator
van mijn werkmannen Dirk,
Edwin, Guy & Daniël. Jadadde
man!
Maar algauw volgde de ont-
nuchtering. Toen we vertrek-
kensklaar stonden om de MG
A te gaan ophalen, werd ik
diplomatisch de achterbank
van de auto toegewezen.
 
(n.v.d.r.: Antoon had me inder-
tijd meegegeven dat hij een leek
was in het “sleutelen” en ik ver-
moed dat de “MG-virussen”
daar al langer weet van hadden.
Vandaar die achterbank hé)
 
Aangekomen zag ik in de
rommelige loods wrakstuk-
ken liggen van wat ooit één
auto (of meerdere ???) was.
Ik zocht een MG A, maar kon
er geen vinden. Zij zagen er
alvast een MGA in, ik alleen
maar kapotte vervangstukken
. Ik keek nog es rond of er geen
camera’s aan de muur hingen
van ‘candid camera’ !
 
De vrienden-experten waren
ondertussen bezig met de vier
immense kartonnen dozen
waar ooit TV’s (geen flatscreens
hé) werden in rondgetoerd.
Guy trok het voortouw en na
zo’n 20 minuten zei hij : “een
schoon project : ge moet dat
kopen !”
Daniël keek niet echt over-
tuigd en Dirk was nog volop
in de dozen aan het grabbe-
len. Toen ik de prijs hoorde,
moest ik even slikken. Maar
gezien het volgens mijn ex-
perten een faire prijs was,
belandde het wrak de week
erna al in het beruchte “kie-
kenkot” van Daniël. 
 
Toen ik al een eerste keer kon
gaan zien naar wat al klaar
was , was dit met een bang
hart ! 

MG-Virus annex
Eén van de restauratiepro-
jecten van Daniël De Visch
en zijn kompanen was de
zwarte MG A (zie MIDGET
4de kw.2015) van Antoon
Demuynck (schoonbroer
Daniël). Na de verschijning
van het 1ste “virusartikel”
contacteerde Antoon mij
om zijn (dank)woord te pu-
bliceren. Vandaar onder-
staande titel en artikel van
Antoon.

De bezige bij(en) &
de luie wesp
 
 

11



ww
w.

ed
ito

o.
be

Jack  Daniel's  Team

du Patis te Montargis voor de
briefing & roadbook.
Onmiddellijk werd de te volgen
route uitgezet en besproken met
onze ervaren copiloot Patrick
De Geyter. Zo konden we al om
8u10  vertrekken voor een 1ste
etappe (Montargis - Montigny Le
Roi : 250km).

Het was even aanpassen aan
het systeem van roadbook,
maar Jackie had al vlug de juis-
te manier gevonden om met 2
gps-toestellen ons foutloos ter
bestemming te brengen (geen
enkele controlepost gemist en
een zeer goede tijd bij de eerste
special onderweg).
 
Na het middagmaal vertrokken
we om 14u30 voor de 2de rit 
van Montigny Le Roi naar La
Bresse (150km) met onderweg
nog een “special” met opgeleg-
de gemiddelde snelheid (47,372
km/h) waarna de eerste Cols
volgden (Col du Peutet: 640m
& Col de la Croix des Moinats:
891m). 
We reden er een bijna foutloos
parcours

Ik was al lang aan het dromen
én uitkijken om es een buiten-
landse rally te rijden. Na het
lezen van het reisverslag “Raid
des Neiges Historique 2015” die
de 2 Patricks, Jackie en Albert
hadden gereden, wilde ik elk
detail weten. Zo ging ik tijdens
de openingsrit 2015 bij Patrick
Van Gelder te rade,  en wat ik
hoopte gebeurde ook. Patrick
vroeg mij of ik es wilde meerij-
den, waarop ik meteen bevesti-
gend antwoordde.  
Zo waren voor mij heel wat or-
ganisatorische problemen op-
gelost en kon ik delen uit hun
rijke ervaring. Van dan af kon ik
beginnen met de nodige voorbe-
reidingen en het klaar maken
van mijn MG B (nodige verstra-
lers, mistlichten, binnenverlich-
ting, sneeuwkettingen enz). Als
nieuw lid van “Le Petit MG Car
Club Belges”  moest ik mij een
passende outfit aanmeten  om
de jaarlijkse traditie in ere te
kunnen houden (Chantal: be-
dankt voor het vele naaiwerk).
 
Op de MG Night 2015 werd de
MG B getest en klaar bevonden,
waarna we ons konden inschrij-
ven. Ik was nog op zoek naar
een Copiloot en werd hierbij
bediend door het toeval dat de
copiloot van Jackie moest afha-
ken wegens een rugoperatie. Zo
vormden Jackie en mezelf een
nieuw team. Na een testrit be-
sloten we uiteindelijk om met de
gerestaureerde Mercedes Jeep
GD300 van Jacky  “La Route
Blanche 2016” te rijden.
Op donderdag 7/01/2016 ver-
trokken we dan naar Montargis
(420km). Na een gezellige diner
zijn we vroeg gaan slapen, want
we werden op vrijdagmorgen al
om 6u30 verwacht op de Place

Route Blanche
(France: 8-9 jan.)
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Na een lekker en gezellig diner
in Hotel de la Vallee werd een
grondige analyse gemaakt van
de voorbije dag en de te volgen
route uitgestippeld voor de vol-
gende dag. Iedereen had zich
ten volle geamuseerd en we
waren nog in de running voor de
overwinning.
 
Op zaterdag was iedereen
vroeg op post  om de wagens
extra te controleren en alles
klaar te maken voor de start om
8.30uur.

De rit bedroeg amper 34,2km,
de rijtijd 3.5u, want al vanaf de
start stonden ons maar liefst  5
Cols te wachten met o.a. een
“special” over de COL DU BON-
HOMME (960m). In Kayserberg
startte dan de “Speciale Banque
Crédit Mutuel” (Kayserberg -
Bennwhir-Riquewihr) waar bij
aankomst de copiloten een
spurtje van 550m bergop wacht-
te om op de  juiste tijd te kunnen
afstempelen.

Nog niet helemaal uitgeblazen
van het spurtje, en totaal onver-
wacht werden we al meteen de
baan opgestuurd voor een vol-
gende “Speciale Alsace” via
Riquewihr naar Sainte Marie
aux Mines. Iedereen diende
verloren tijd in te halen waarbij
de nodige stuurmanskunst en
de vele pks werden bovenge-
haald.
 
We merkten een MG B met Bel-
gische nummerplaat op die als
een pijl uit een boog vertrok. We
wilden die geenszins uit het oog
verliezen, en dankzij de uitge-
breide rijervaring loodste copi-
loot Jackie me met de perfecte
aanwijzingen door de haar-
speldbochten alsof het niets
was.
Zo konden wij op korte afstand
stand houden tussen de Pors-
ches, Austin Healey’s, Alfa Ro-
meo’s  en Ferrari's met een zeer
goede tijd als beloning. Daarna
reden we via alweer enkele
Cols naar Fraize, waar we ge-
noten van een receptie én maal-
tijd met streekproducten. Voor-
waar een échte verbroedering.
 
Rond 15uur vertrokken we voor
de laatste etappe van Fraize
naar La Bresse. Via Plainfaing
bereikten we het hoogstgelegen
gebied van de Vogezen (Col de
la Schlucht : 1139m & sneeuw!).
Alweer een foutloze etappe, al-
leen jammer dat we de kans niet
gehad hebben om beter te doen
dan de Patricks.
 
’s Avonds was er de prijsuitrei-
king en afscheidsdiner waarbij
al afspraken gemaakt werden
voor volgend jaar. Het was écht
wel een heel speciale MG erva-
ring met een sublieme MGCC-
B-teamspirit. Met mijn beste
dank aan de Patricks en Jacky.
MG groeten, Daniel Casier     -
secretaris@mgcarclub.be
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Hieronder het officiële refrein
van Happy van Pharrell Willi-
ams:
 
Uh, because I'm happy
Clap along if you feel like a room
without a roof
Because I'm happy
Clap along if you feel like happi-
ness is the truth
Because I'm happy
Clap along if you know what
happiness is to you
Because I'm happy
Clap along if you feel like that's
what you wanna do

MG-HISTORIEK:
 
In de vorige MIDGET kon U lezen hoe de “Rover Group” achter-
eenvolgens het merk MG in stand hield en in 1994 overgenomen
werd door BMW. Dit resulteerde een jaar later in de lancering van
de MG F.
 
Deel 4 (slot): China of all places !
 
Uiteindelijk werd Rover in 2000 door BMW afgestoten, waardoor
het terug op zelfstandige basis verder moest, tot het in 2005 de
boeken neerlegde. Via het “Project Kimber” werden een jaar later
overnamegesprekken gevoerd met de Chinese Nanjing Automo-
bile Group, evenwel zonder resultaat.
 
In 2007 werd MG dan opgekocht door de grootste Chinese auto-
fabrikant: “Shangai Automotive Industry Coporation”. Hier worden
de MG’s gelakt en deels geassembleerd. De aandrijflijn, ophanging
en eindassemblage gebeuren nog in Birmingham.
 
In juni 2011 werd de MG 6 (foto rechts boven) officieel gelanceerd
tijdens het bezoek van de Chinese premier aan de Longbridge
fabriek. Daarna volgden de MG 3, MG 5 en de MG GS (zie foto’s
2, 3 en 4 rechts).
 
Bedenkingen: Beste leden, ik ben het met jullie eens als jullie
zeggen dat dit geen échte MG’s meer zijn. Sterker nog, dit is ei-
genlijk ook geen “happy end” voor de MG-filosofie.
Maar niet getreurd, met onze MG’s hebben we des te meer exclu-
siviteit en een “happy life”. En is het uiteindelijk niet dat wat telt?
Ja toch.
En zoals al meegedeeld in een van de vorige MIDGET’s (4de
kwartaal 2015) kunnen jullie de “happy times” van MG ook écht
herbeleven in Abingdon, de bakermat van MG.
 
 
Because I’m happy …
Clap along if you have an old MG whithout a roof…
Because I’m happy
Clap along if you feel an old MG is the truth…
Because I’m happy
Clap along if you know what MG is to you…
Because I’m happy
Clap along if to drive an MG is what you wanna do…
 
Bovenstaande tekst is een MG-variatie op “Happy” van Pharrell
Williams. En wie weet, zijn er onder onze leden of nakomelingen
misschien wel musici die hiervan ons clublied kunnen maken. Who
knows?
 
 
José Ketels
de.redactie@mgcarclub.be 

MG-HISTORIEK
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Moraal van het verhaal: toch maar mooi dat een hedendaagse Bentley vergeleken wordt met een
MG B uit 1965. Qua exclusiviteit kan dit wel tellen hé!
                                                                                           José Ketels: de.redactie@mgcarclub.be

Ook het artikel gelezen in “Het
Laatste Nieuws” van 6 febru-
ari 2016?
Daarin was er nogal wat com-
motie omtrent de witte Bentley
van “kersvers” AA Gent voetbal-
ler Mbark Boussoufa, of die wel
zou passen op de parking van
de Ghelamco Arena? Een arti-
kel geschreven door HLN-co-
lumnist Jan Mulder.
En laat het nu net diezelfde Jan
Mulder zijn die hierbij een reflec-
tie maakte toen hij op 20 jarige
leeftijd in 1965 (had net een
contract getekend bij R.S.C.
Anderlecht) zijn witte MG B ge-
bruikte om naar het Lyceum in
Winschoten (NL: Friesland) te
rijden. De nijd was niet uit de
lucht, want nog diezelfde dag
werd hij door de directie beleefd,
maar met aandrang, gevraagd
om zijn wagen voortaan op ten-
minste 1 kilometer van de
school af te parkeren

Nieuws van de redactie
We zijn nu een jaar ver met de heropgestarte MIDGET, tijd voor een evaluatie.
In de vorige editie kon je als uitbreiding al een MG-kalender in de MIDGET vinden. Vanaf
deze editie werd ook het aantal bladzijden van de MIDGET met 33% verhoogd. Tevens zit
er nu bij elke uitgave ook een technisch luik, met dank aan Jo Meersman.
 
Na de rubriek MG-Historiek mag je in een volgende uitgave het ontstaan en de (wereldwij-
de) uitbreiding van de MG Car Clubs verwachten. Vanaf het 1ste kwartaal 2017 komt per
editie een MG-model aan bod, te beginnen met de MG A (de pre-wars volgen later).
 
Het lijkt mij interessant om hierbij ook jullie ervaringen (onderhoud, restauratie, reparaties,
updates e.d.m.) in deze rubriek op te nemen, zodat iedereen de mogelijkheden leert ont-
dekken om zijn wagen naar eigen smaak en wensen aan te passen. Dit is wat ik in gesprek-
ken van leden onderling heb opgevangen. Vandaar.
In een van de volgende MIDGET's zal dan ook een oproep gedaan worden om jullie artikels
en foto’s door te sturen.
 
Intussen zijn ook andere inzendingen, zoals reiservaringen met jullie MG, belevenissen op
andere Oldtimerevents, alsook eigen suggesties welkom. Zo bekomen we een gevarieerde
en boeiende MIDGET.
 
Met dank bij voorbaat.                                           José Ketels   de.redactie@mgcarclub.be
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Retouradres:
Timmermanstraat 63
8400 Oostende

Driemaandelijks tijdschrift   P918676

Afgiftekantoor 9550 HERZELE
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