
Inleiding 

 
I. Geschiedenis van het archiefvormend orgaan 

 
1. De beginjaren 
De ontstaansgeschiedenis van de MG Car Club Holland begint op het circuit van 
Zandvoort. Een aantal MG liefhebbers namen met hun MG regelmatig deel aan de 
races op het circuit. De MG liefhebbers van het eerste uur hielpen elkaar als het ging 
om technische kennis en bij het sleutelen. Het samen sleutelen en de deelname aan 
de races leidde tot vriendschappen. Een van de vrienden, Han Vetter, nam het 
initiatief tot oprichting van de MG Car Club Holland. In restaurant De la Course, toen 
nog een houten keet, werd op 3 september 1955 besloten tot oprichting van de MG 
Car Club Holland *  . 
Vanaf 3 september 1955 werden er iedere tweede zondag van de maand ritten in 
clubverband gereden. Het waren niet alleen rally’s, maar ook behendigheidsritten en 
toertochten. De eerste onderlinge bijeenkomst vond plaats op 9 oktober 1955 te 
Schaarsbergen in Hotel Rijzenburg. Vanaf 2 uur ’s middags begonnen de MG’s 
binnen te druppelen. De rit van die dag was uitgezet door de heer Rouwenhorst uit 
Eerbeek. Hij leidde de deelnemers langs de mooiste plekken op de Hoge Veluwe. 
Tijdens de rit werd er gepauzeerd op het terrein van papierfabriek Coldenhove. Op 
het fabrieksterrein werd een behendigheidsrit gereden. Voorzitter Han Vetter noemde 
dit ‘grapje met auto’s *  . Het grapje bestond eruit, dat een van zuignapjes voorzien 
schaaltje op de radiateurdop van de Mg geplaatst werd. Op het schaaltje kwam een 
tennisbal te liggen. Het was de kunst om het uitgezette parcours zo snel mogelijk te 
rijden zonder dat de tennisbal van het schaaltje viel. Als de bal er toch af viel moest 
je hem er weer opleggen en verder rijden. 
Op 13 november 1955 werd er een puzzelrit te Nunspeet georganiseerd. Op 11 
december werd het sinterklaasfeest gevierd op het circuit van Zandvoort, wat 
speciaal door de MG Car Club was afgehuurd. Het maandelijkse grapje bestond eruit 
dat de leden de baan één maal rond moesten rijden met een exact gemiddelde van 
70 kilometer per uur. Tijdens het rijden moest er met een stok twee keer door een 
ring geprikt worden. Bovendien was er gelegenheid om op het circuit het gaspedaal 
lekker in te trappen. Na afloop werd sinterklaas verwelkomd in hotel Keur te 
Zandvoort. 
Op 12 februari 1956 werd in hotel Bloemink te Apeldoorn de eerste algemene 
ledenvergadering gehouden. Aanwezig waren 26 leden. Han Vetter werd met 
algemene stemmen officieel tot eerste voorzitter gekozen. Daarna werden de 
statuten en het huishoudelijk reglement met algemene stemmen aangenomen. De 
voorzitter zou te taak op zich nemen voor het aanvragen van de Koninklijke 
goedkeuring *  . De Koninklijke goedkeuring kwam op 29 december 1956 *  . In de 
vergadering werd ook het badge van de MG Car Club gepresenteerd. Het embleem 
kon voor 15 gulden aangeschaft worden. Het lidmaatschapsgeld werd vastgesteld op 
40 gulden en het entreegeld op 5 gulden. Om lid te worden moest je aanvankelijk 
door het bestuur worden voorgedragen. Het bestuur fungeerde hier als 
ballotagecommissie. Daarna moest de voordracht door de algemene 
ledenvergadering goedgekeurd worden. 
Op 10 juni 1956 organiseerde de familie Scholten een rit die startte bij restaurant 
West-End bij Arnhem. De finish was het theehuis en pension Panoramahoeve bij 
Bennekom. De rit moest worden gereden aan de hand van een routebeschrijving 
bestaande uit een lijst van nummers van ANWB handwijzers en ANWB 
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paddenstoelen *  . De dag werd afgesloten met een diner in hotel Neder Veluwe te 
Bennekom. Tijdens het diner werd de officiële, door de dames Hoogland en 
Odink *  vervaardigde, clubvlag *  onthuld *  . 
Ondertussen werden de banden met de buitenlandse MG Clubs verder aangehaald. 
Van de moederclub in Engeland werd erkenning verkregen als officieel center voor 
Nederland. Met de MG Car Club uit België werd op 8 juli 1956 de Grand Prix Benelux 
op het circuit van Zandvoord gereden *  . Dit zou een jaarlijks terugkerend zomers 
evenement gaan worden. Er werden ook contacten gezocht met andere merkenclubs 
om de liefde voor de autosport en het autorijden in het algemeen te delen. Vanaf 
1957 werden er evenementen georganiseerd met de Porsche Club Nederland, 
Triumph Club Nederland, en de DKW Sportclub Holland. Het betroffen vrijwel altijd 
tijdsritten en behendigheidsritten op het circuit van Zandvoort. 

Centraal in het clubleven stonden de maandelijkse bijeenkomsten op de tweede 
zondag van de maand. Om de leden van alle activiteiten op de hoogte te houden 
verscheen vanaf februari 1956 het clubblad Midgets en Magnettes van de MG Car 
Club Holland. De clubbijeenkomsten werden door het gehele land georganiseerd om 
de door het land verspreid wonende leden letterlijk in afstand tegemoet te komen. Zo 
werd er op 8 april 1956 een rit in de vorm van een klaverblad gereden. Het was een 
klavertje vier. De vier ritten moesten in 2 tot 2,5 uur gereden worden. Na afloop 
kregen de winnaars een prijs uitgereikt. Tijdens de prijsuitreiking deelde de heer 
Rijkmans mee dat hij het plan had om aan de MG Car Club een bokaal ter 
beschikking te stellen. Deze zou bezit van de club blijven en niet gewonnen kunnen 
worden, maar wel verreden. Het was de bedoeling om na ieder evenement de naam 
van de winnaar in de bokaal te graveren *  . 
Natuurlijk werden de raceactiviteiten niet uit het oog verloren. Vanaf het voorjaar tot 
en met het najaar werd er heel wat afgeracet in Zandvoort. Wat opvalt is dat de 
bijeenkomsten op de tweede zondag van de maand, ook in de winter door bleven 
gaan. Weer of geen weer! 
Alleen de autoloze zondag die op 25 november 1956 werd ingesteld gooide roet in 
het eten. Als gevolg van een korte oorlog eind 1956 om het Suezkanaal tussen 
Egypte aan de ene en Israel, Frankrijk en Engeland aan de andere, kant stokte de 
olieaanvoer uit het Midden Oosten. De Nederlandse en Belgische regeringen wilden 
olie sparen door te bepalen dat op zondag geen auto’s meer mochten rijden. Het 
bestuur van de MG Car Club besloot om de ene maand op de tweede zaterdag 
middag met de MG te gaan rijden. De volgende maand werd op de tweede zondag 
een activiteit georganiseerd waar de leden per trein naar toe konden. Op zaterdag ! 8 
december 1956 werd de eerste zaterdagrit in de omgeving van Zeist gereden. Begin 
1957 werden de vijandelijkheden gestaakt en in maart 1957 trokken alle partijen hun 
troepen terug. De autoloze zondag was al op 20 januari 1957 opgeheven. In 1957 
konden de activiteiten weer normaal doorgaan en het leed was geleden. De eerste 
rijzondag werd op 10 februari 1957 gereden in de bosrijke omgeving tussen Arnhem 
en Apeldoorn. Na afloop van de rit werd er gezellig nagepraat onder het genot van 
een lekkere maaltijd. 
Het clubblad Midgets en Magnettes fungeerde ondertussen als bindend element voor 
de clubleden. Naast de clubactiviteiten werden er steeds meer technische 
wederwaardigheden in het blad opgenomen. Wat bijvoorbeeld te doen bij regen? Als 
bij regen de ruitenwissers werden aangezet, werd er een waas over de ruit getrokken 
die pas verdween als de regen ophield en de ruitenwissers stil gezet werden. Dit 
euvel werd veroorzaakt door het silicone van de ruitenwissers. Bestuurslid mevrouw 



Temme kwam met een goede oplossing. Poets de voorruit met koperpoets, nog beter 
zilverpoets, om zodoende een microscopisch dun laagje van het glas af te polijsten. 
Het resultaat was verbluffend. De waas verdween als sneeuw voor de zon ehhh 
regen.Het clubblad Midgets en Magnettes fungeerde ondertussen als bindend 
element voor de clubleden. Naast de clubactiviteiten werden er steeds meer 
technische wederwaardigheden in het blad opgenomen. Wat bijvoorbeeld te doen bij 
regen? Als bij regen de ruitenwissers werden aangezet, werd er een waas over de 
ruit getrokken die pas verdween als de regen ophield en de ruitenwissers stil gezet 
werden. Dit euvel werd veroorzaakt door het silicone van de ruitenwissers. 
Bestuurslid mevrouw Temme kwam met een goede oplossing. Poets de voorruit met 
koperpoets, nog beter zilverpoets, om zodoende een microscopisch dun laagje van 
het glas af te polijsten. Het resultaat was verbluffend. De waas verdween als sneeuw 
voor de zon ehhh regen. 
Met Hemelvaart 1957 werd door 3 MG clubteams deelgenomen aan de 24 uurs rit 
Scheveningen Luxemburg Scheveningen. Datzelfde jaar had een rijschool in 
Amsterdam als eerste een MGA aangeschaft als lesauto. De rijschool had veel 
bekijks met een felrode MGA als leswagen. De instructeur vond alleen de 
schuimrubber zitting in de stoelen niet prettig. Deze had hij laten vervangen door een 
zitting met veren *  . 
De MG was toch vooral een hit in Amerika. In New York reden meer MG’s rond dan 
in welke Europese stad dan ook. De MGA werd op grote schaal, meer dan 10.000 
stuks in de eerste maanden van 1957, naar Amerika geëxporteerd. 
In oktober 1958 organiseerde de MG Car Club, onder leiding van Flip Scholten, haar 
eerste buitenlandse reis naar de Nürburgring. Op 11 oktober 1958 verzamelden de 
deelnemers zich in het Oranjehotel te Sittard. Van daaruit werd gezamenlijk richting 
Monschau gereden om in de Eiffel wat rond te kijken. Vanuit Monschau werd verder 
gereden naar de Nürburgring. 500 meter van de ingang van het circuit werd het 
kamp opgeslagen in hotel zur Burg. Zondag 12 oktober reden de 17 deelnemende 
equipes lekker rondjes op het circuit. Dit evenement sloeg zo goed aan dat het nog 
vele jaren in de septembermaanden herhaald zou gaan worden. 
Het volgende jaar werden er weer volop ritten gereden. In januari 1959 werd vanuit 
De Oude Tram in Amersfoort zelfs een route door een dik pak sneeuw gereden. 
Inmiddels hoorde de zogenaamde Lingenrit door de Betuwe, tot een jaarlijks 
gebeuren op de tweede zondag in april. 
Binnen het bestuur ontstond discussie over de vraag of alle bestuursleden bij de 
clubbijeenkomsten aanwezig dienden te zijn. Een paar bestuursleden vonden het 
een te grote belasting om altijd aanwezig te zijn. Zeker als de bijeenkomst verder van 
hun woonplaats werd gehouden. Uiteindelijk werd de discussie beëindigd met het 
standpunt dat een bestuurslid verkozen diende te worden om zijn/haar kwaliteiten *  . 
De vraag of alle bestuursleden altijd aanwezig moesten zijn bleef onbeantwoord 

 
2. De jaren 60: De tijd van consolidatie 
1960 was het jaar van het eerste lustrum van de MG Car Club. Ter gelegenheid van 
het 5 jarig bestaan werd een lustrumcommissie benoemd. Tevens stelde de 
algemene ledenvergadering een bedrag van 2000 gulden ter beschikking *  . Op 10 
en 11 september 1960 was het zover. Die dagen wapperde de MG vlag boven de 
ingang van hotel De Mallejan in Vierhouten. De lustrumviering begon met een 
receptie op zaterdag 10 september. Op de receptietafel stond een prachtig 
bloemstuk van Molenaar’s Automobielfabrieken. Aansluitend bood het bestuur de 
leden een dinerdansend aan. De leden werden verzocht in avondkleding aan het 
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diner te verschijnen *  . Zondag de 11e was een mooie zonnige septemberdag. De 
tocht voerde richting camping Saxenheim. Op het terrein was een gymkhana route 
uitgezet. Het was de sport om rond een parcours van pionnen te rijden en een zo 
laag mogelijke tijd neer te zetten. Naar schatting hadden ongeveer 22 MG’s de 
gymkhana verreden *  . De deelnemers hadden hun punten welverdiend. 

In het Clubblad, Midgets en Magnettes werden voortaan de ranglijsten van de 
clubkampioenschappen gepubliceerd. Voor veel leden waren de zogenaamde 
clubkampioenschappen een stimulans om de maandelijkse clubevenementen zoveel 
mogelijk bij te wonen. De clubevenementen werden gemiddeld door de helft van de 
leden bezocht. Bij een ledenaantal van rond de 50 *  , gedurende de zestiger jaren, 
kwam dit neer op gemiddeld 25 equipes per evenement. 
Als vast clubevenement bleef de tweede zondag van de maand gehandhaafd. De 
evenementen werden aangevuld met de deelname aan de rally’s te Zandvoort. Op 7 
april 1963 werden de clubleden te Zandvoort uitgenodigd kennis te maken met de 
nieuwe MGB, MG Midget, MG 1100 en de Morris 1100. In de loop der jaren werden 
er diverse positieve artikelen aan de, in 1962 geïntroduceerde, MGB gewijd. Puntjes 
van kritiek waren wel dat de MGB te veel lawaai maakte en dat de vering niet 
optimaal was. Waarom werden de verende schokbrekers niet vervangen door een 
hydraulische ophanging zoals deze gebruikt werd bij de succesvolle Mini 1100 *  ? 
Maar voor 12.350 gulden *  was iedereen het erover eens dat je veel waar voor je 
geld (MGB) kreeg. Vanaf 1963 organiseerde de Mg Car Club Holland in mei reizen 
naar het grote Silverstone evenement van de Engelse MG Car Club. In 1965 werd er 
tevens een bezoek aan de MG fabriek te Abingdon gebracht. De drijvende kracht 
achter deze evenementen was Pim van der Veer, die zich ook als redacteur van het 
clubblad zeer verdienstelijk maakte. 
Het werd traditie om de tweede zondag van december het klazenjagen te 
organiseren. Tijdens de rit moesten de deelnemers proberen de ‘echte’ sinterklaas te 
ontdekken. 
1965 was het jaar van het 10 jarig bestaan van de MG Car Club. Het lustrum werd 
van 4-5 september 1965 gevierd in Hotel Boekelo. Aanvankelijk zou de receptie op 
vrijdag 3 september ook in Boekelo gehouden worden. De afstand van 200 kilometer 
enkele reis vanuit het westen stuitte echter op bezwaren. Bovendien moest rekening 
worden gehouden met het feit dat veel gasten sterke drank zouden gebruiken. Het 
bestuur van de MG Car Club was van mening dat zij ‘een beroerde beurt zou maken, 
indien één van de receptiegasten tengevolge van drankgebruik brokken zou 
maken *  . Anderzijds was het bestuur ook van mening dat het bezoek aan de 
receptie niet groot zou zijn gezien de grote afstand van Boekelo tot het westen van 
ons land. De viering van het lustrum was een van de weinige activiteiten waarbij de 
MG Car Club actief naar buiten trad. De receptie werd dan ook gezien als een mooie 
public relations activiteit. Het was zaak dat zoveel mogelijk mensen in de 
gelegenheid werden gesteld de receptie te bezoeken. Besloten werd de receptie op 
3 september 1965 van 17.00 uur tot 19.00 uur te houden in De Bokkedoorns te 
Overveen. Tijdens de receptie werden leden van diverse merkenclubs verwelkomd, 
evenals vertegenwoordigers van autotijdschriften en automobielbedrijf Molenaar. Ook 
kwam er een stapel gelukswensen binnen van onder andere Prinses Margriet en de 
heer Pieter van Vollenhoven *  . 
Zaterdag 4 september was een echte dag voor de leden. Vanaf 5 uur was er een 
gezellig samenzijn voor de leden onder het genot van een drankje. Om 8 uur begon 
het dinerdansend wat tot in de kleine uurtjes duurde. De volgende dag, zondag 4 



september, vertrokken de deelnemers richting Motel Maarsbergen. In de bossen van 
Maarssen werden er diverse behendigheidsritjes gereden. Behendigheid achter het 
stuur was ook geboden bij het zogenaamde Circus Waltmann. Ieder jaar werd er op 
het terrein van het bouwbedrijf van voorzitter Pieter en echtgenote Truus Waltmann, 
op De Hommel (Utrecht), een parcours uitgezet met diverse hindernissen. Deze 
bestonden onder andere uit slalommen tussen stapels stenen, gresbuizen en 
betonblokken. 
In haar vergadering van 2 augustus 1966 besloot het bestuur van de MG Car Club 
alle leden van de MG Classic Car Club in haar midden op te nemen. De laatste club 
bestond hoofdzakelijk uit vooroorlogse MG’s en was in 1962 opgericht. Op 17 april 
1966 deden beide clubs gezamenlijk mee aan de Detroit MG Challenge. Deze 
bestond uit slalom rijden op het parkeerterrein van partycentrum Treslong te 
Hillegom. Het samen rijden beviel zo goed dat de MG Classic Car Club besloot 
zichzelf op te heffen en op te gaan in de MG Car Club Holland *  . De MG Car Club 
kreeg er hierdoor circa 10 nieuwe leden bij. 
De contributie bleef de gehele jaren zestig gehandhaafd op 45 gulden per jaar. Het 
entreegeld voor nieuwe leden bedroeg eenmalig 5 gulden. 
In 1962 en 1963 werden er ook een aantal sleuteldagen georganiseerd. Deze dagen 
verdwenen al spoedig uit het zicht. Veel clubleden hielpen elkaar met het sleutelen. 
Desalniettemin bleek er onder de leden behoefte te bestaan om meer technische 
bijstand. Op initiatief van Flip Scholten werd in 1968 begonnen met het opzetten van 
een technische commissie, die de leden met technische adviezen ter zijde zou staan. 
Vanaf 1968 kreeg ook het clubblad Midgets en Magnettes een nieuwe uitstraling. De 
kaft werd nu in kleur uitgevoerd en ook de kwaliteit van het papier verbeterde. Als 
klap op de vuurpijl werd tijdens de Motor Show in London de vernieuwde MGB 
gepresenteerd. De introductiedatum was 11 oktober 1969. Klaar voor de jaren 70. 

 
3. De jaren 70: Volop activiteiten en een nieuw clubblad 

 
Clubactiviteiten 
In 1970 groeide het ledenaantal tot 70. Een goed begin van een nieuw jaar! Dit 
ondanks de oprichting in 1968 van de MGTTO (MG T Type Owners). Op de 
jaarvergadering van 1970 werd ‘naar de andere MG club in ons land’ geïnformeerd. 
Het antwoord van de voorzitter was; ‘wij horen of zien er niets meer van *  . In de lijn 
der traditie organiseerde Pim van der Veer de jaarlijkse rit richting Silverstone. Ook 
het circus Waltmann, de Noordwijkrit rondom Sassenheim, en het klazenjagen 
behoorden tot de jaarlijks terugkerend evenementen. 
Op 2 april 1970 kondigde de enige importeur van MG’s in Nederland, J.J. Molenaar’s 
Automobielbedrijf N.V., aan dat haar importeurscontract van MG en Morris met de 
British Leyland Motor Corporation niet werd verlengd *  . Vanaf die tijd nam Leyland 
de fakkel over. 
In het weekeinde van 5 en 6 september werd het 15 jarig bestaan van de MG Car 
Club gevierd in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek. Zaterdag 5 werd een toertocht 
naar het Openluchtmuseum te Arnhem gemaakt. In de avond was er weer het 
gebruikelijke dinerdansend. De zondag werd afgesloten met een acht kastelenrit. Het 
blad De Lach besteedde uitgebreid aandacht aan het derde lustrum. Het erotische 
tijdschrift meende zelfs erotische elementen tussen de man en zijn auto waar te 
nemen. De MG liefhebber zag zijn auto niet louter als middel om van A naar B te 
komen. Het was voor de MG fan een raspaard, een vriendin, iets moois, iets 
kostbaars, waar geen zorg te goed voor is. Volgens De Lach heeft alleen de Engels 
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man de mentaliteit en geestelijke instelling om in de auto méér te zien dan alleen een 
efficiënt vervoermiddel. De Lach vervolgde: ‘In het licht hiervan is het niet eens zo 
verbazingwekkend, dat er een aantal Nederlanders bestaat, die de liefde voor hun 
wagen niet onder stoelen of banken wensen te steken en die er zelfs van willen 
getuigen, dat zij hun liefde botvieren op een puur Engelse wagen met een puur 
Engelse traditie: De MG! *  
In de loop van de jaren 70 namen de kosten geleidelijk toe. Dit kwam mede door de, 
in het algemeen, gunstige economische situatie en de aantrekkende inflatie. De 
contributie werd verhoogd naar 55 gulden en het entreegeld voor nieuwe leden 
bedroeg 10 gulden. Volgens traditie konden alle leden kosteloos aan de 
evenementen deelnemen. 
Door de toegenomen welvaart trokken steeds meer mensen er op zondag tussen uit. 
Om deze reden was het soms lastig een locatie te vinden waar goedkoop gegeten 
kon worden. Maar uiteindelijk slaagde de organisatoren er steeds weer in een 
gunstige locatie voor de zondagse evenementen te vinden. 
Om de leden meer te verbinden werden er regelmatig praatavonden bij De 
Kloosterhoeve te Harmelen gehouden. Hier praatten de leden elkaar bij omtrent 
technische wederwaardigheden. Maar ook hielden leden van tijd tot tijd een 
presentatie over hun geliefde MG hobby. 
De MG Car Club had ook een actief Nederlands lid in Luxemburg wonen, die 
regelmatig de clubbijeenkomsten bij woonde. In de zomer van 1972 organiseerde het 
Luxemburgse clublid, Ton Maathuis voor het eerst een toertocht richting Luxemburg. 
In Luxemburg leidde Ton de deelnemers door het schitterende Luxemburgse 
landschap. Hierbij werden uiteraard Vianden en haar beroemde kasteel niet 
overgeslagen. Leden van de MG Car Club togen in de jaren zeventig ook een aantal 
keren richting, het in het Schwarzwald gelegen, Hausach. In Hausach troffen de 
Nederlandse clubleden zich met leden van de Zwitserse en Duitse MG Car Club. 
Tijdens de bijeenkomst klaagde iedereen over de slechte leverbaarheid van de MGB 
in Europa. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar de MGB wel goed te 
verkrijgen was. De MG Car Clubs op het vaste land van Europa hadden veel goodwill 
voor het merk MG gekweekt, maar zij stuitten op gering begrip van British Leyland *  . 
In Hausach heerste een gezellige sfeer, die bevorderd werd door de barbecue en de 
vlot geserveerde steaks, bratwurst en andere lekkernijen. Kaffee und Kuchen! 
Tijdens de zogenaamde Hausach dagen in augustus, werden er mooie toerritten 
gereden en was er op de zondag ochtenden een concours. Tijdens het concours 
vertelde iedereen wat over zijn of haar geliefde MG. 

 
Oliecrisis 
In oktober 1973 brak de zogenaamde Jom Kipoeroorlog ( Hebreeuws voor 
Oktoberoorlog) uit. In deze zes dagen durende oorlog werd Israel aangevallen door 
een coalitie van Arabische landen. In deze oorlog koos Nederland de zijde van Israël. 
Uit protest tegen deze pro-Israëlische houding van Nederland draaiden enkele 
Arabische staten de oliekraan dicht, waarop de regering het olieverbruik probeerde te 
beperken door autoloze zondagen in te stellen. Op last van de regering stonden een 
aantal zondagen alle auto’s en brommers stil. De periode van de autoloze zondag 
duurde van 4 november 1973 tot en met 6 januari 1974. Voor de MG Car Club 
betekende het rijverbod op zondag dat de zondagse auto evenementen kwamen te 
vervallen. Zondag 9 december ging het jaarlijkse klazenjagen toch door. De MG 
liefhebbers begaven zich per trein richting Haarlem. Alhier werd een klazenjacht te 
voet georganiseerd *  . In november 1973 werd algemeen verwacht dat de periode 
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van autoloze zondagen wel eens erg lang zou gaan duren. Bovendien schoot de 
benzineprijs flink de lucht in. In december 1972 kostte een liter benzine circa 72 cent. 
In januari 1974 steeg de prijs naar gemiddeld 92 cent 
Na het opheffen van de autoloze zondag konden de zondagse clubactiviteiten weer 
doorgang vinden. De activiteiten concentreerden zich meer en meer rondom ritten. 
De racerij verdween steeds meer naar de achtergrond. De oorzaak hiervan is niet 
geheel duidelijk. Maar deze lijkt te liggen in het feit dat, vanaf midden jaren zestig, de 
MG niet meer snel genoeg was om aan échte races mee te doen. Als ‘betaalbare’ 
racewagen werd de MG met name verdrongen door de Porsche 911, 912 en later de 
924. 

 
Samenwerken en een nieuw clubblad 
Buiten de autoloze zondagen om, en de gestegen benzineprijzen, waren er nog een 
tweetal ontwikkelingen die de MG Car Club zorgen baarden. De samenwerking met 
de in 1968 opgerichte MGTTO verliep uiterst moeizaam. Daarnaast was op 1 oktober 
1973 de MGATO (voor mensen met een MGA) opgericht. Ons land kende nu 3 
onafhankelijk van elkaar opererende MG clubs. De min of meer onbeantwoorde 
vraag bleef: ‘Waarom worden deze mensen geen lid van de MG Car Club 
Holland? *  Vanuit de MGTTO werd gesteld dat in hun ogen de MGTTO meer het 
accent op gezelligheid legde, terwijl de MG Car Club meer de nadruk op 
evenementen zou leggen. Heel belangrijk was ook dat de MGTTO een goede 
onderdelenservice had opgebouwd. Drie maal per jaar ging er iemand richting 
Engeland om onderdelen op te halen! Bovendien had de MGTTO geen 
ballotagecommissie. Iedereen kon lid worden. 
Van 19-21 september 1975 werd het 20 jarig bestaan van de MG Car Club in Rijswijk 
gevierd. Bij de feestelijkheden waren voor het eerst ook vertegenwoordigers van de 
MGTTO aanwezig. 
Na diverse gemeenschappelijke vergaderingen werd besloten om te gaan 
samenwerken. De samenwerking resulteerde in de uitgifte van het MG Nieuws vanaf 
januari 1976. Dit was een gemeenschappelijke uitgave van de MG Car Club, de 
MGTTO en de MGATO. Daarnaast werden er toertochten en nachtritten uitgezet, 
alsmede rally’s op het circuit van Zandvoort. 
 

In het voorjaar van 1976 werd MG Noord opgericht. Onder leiding van Gert Vegter 
werden de in Groningen, Friesland en Drenthe wonende MG bezitters meer met 
elkaar in contact gebracht. Zo werden er tweemaandelijkse evenementen 
georganiseerd (die niet met de overige MG meetings samenvielen), bestaande uit 
praatavonden en ritjes, terwijl ook aan plaatselijke evenementen steun werd 
verleend. Het voornaamste plaatselijke evenement in 1976 was de TT in Assen, waar 
motorcoureurs aan het publiek werden voorgesteld in open MG’s *  . De 
praatavonden vonden in de regel plaats in het Groningse Niebert in het café “Joeke 
& Ina”. De leden van MG Noord kregen automatisch het MG Nieuws thuisgestuurd. 
De leden werden door Gert Vegter geworven door het mobiliseren van familie en 
vrienden. Ook konden kentekens bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in 
Veendam worden opgevraagd. Per kenteken moest echter wel 2,40 gulden betaald 
worden *  . Maar naarmate de tijd vorderde bleek dat het enthousiasme onder de 
benaderde mensen minder was dan verwacht. De opkomstpercentages waren erg 
laag en tot twee keer toe werden bijeenkomsten afgelast omdat er te weinig 
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deelnemers waren. Het enthousiasme in het noorden voor het MG clubleven viel 
vooralsnog tegen. 
De federatie van Nederlandse MG clubs hield haar praatavonden in Restaurant 
Groot Kievitsdal aan de weg van Hilversum naar Baarn en bij Restaurant “De 
Ridderhof” te Maassluis. 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 januari 1978 spraken de leden zich uit 
voor de definitieve oprichting van een federatief clubblad bestaande uit 
mededelingen van de MG Car Club, De MGTTO en de MGATO *  . Op initiatief van 
de MGTTO kwam er speciaal aandacht voor onderdelen in de rubriek MG TTO-shop. 
De nieuwe naam van het clubblad werd MG Nieuws. Het clubblad van de MGATO, 
de Octagon, werd in het MG Nieuws opgenomen. Het clubblad van de MGTTO, 
Square Front, bleef echter wel als afzonderlijk clubblad bestaan. 

 
4. De jaren 80: Dé MG verdwijnt maar de MG Car Club groeit 

 
Dé MG verdwijnt 
In oktober 1980 rolden de laatste MG’s van de band in de fabriek te Abbingdon. De 
export van MG’s richting het Europese vaste land was door British Leyland al vanaf 
1977 gestaakt *  . In haar algemene ledenvergadering op 11 januari 1981 werd 
aangekondigd dat de teloorgang van de MG aanleiding was tot wijziging van de 
statuten. ‘Het in stand houden van auto’s van het merk MG, moest zo 
langzamerhand bovenaan gaan staan *  . 
Als merknaam bleef MG wel voortbestaan. In de zomer van 1981 kondigde BL de 
komst van de MG Metro 1300 aan. In feite betrof het een MG badge op een in 
Longbridge geproduceerde Metro. Een en ander vervulde ‘de ware’ MG liefhebber 
met afgrijzen. 

 
Clubactiviteiten 
Het jaar 1980 begon voorspoedig voor de MG Car Club. De eerste helft van het jaar 
stond geheel in het teken van het 25 jarig jubileum dat van 30 mei t/m 1 juni 1980 in 
het sportcentrum Papendal bij Arnhem gevierd werd. Vrijdag 30 mei werden de 
deelnemers op het kampeerterrein verwelkomd met een borrel en een barbecue. 
Zaterdag 31 mei organiseerde de jubileumcommissie in de ochtend een Concours d’ 
Élégance. De middag werd gevuld met een toertocht in de omgeving van Arnhem. 
Van 18.00 tot 20.00 uur vond de officiële cocktail met genodigden plaats. Het 
hoogtepunt van zondag 1 juni was toch wel een rit met een speciale privé trein. De 
trein hij had zelfs een opmerkelijke MGA grille op de gele NS neus. De reis voerde de 
deelnemers vanaf station Wolfheze via Nijmegen, Breda, Rotterdam, Utrecht terug 
naar Wolfheze. Voor deze rit was zelfs een speciaal MG treinkaartje uitgegeven *  . 
De rit was vooral bedoeld voor de buitenlandse gasten die vanuit de trein een groot 
gedeelte van ons land konden bekijken. 
Uiteraard werden nog steeds de maandelijks toertochten, op de tweede zondag van 
de maand georganiseerd. De bekende Noordwijkrit in het vroege voorjaar, en 
zogenaamde Gooise moordenaar in de zomer waarbij een fictieve misdaad opgelost 
moest worden. Ook het Klazenjagen was nog steeds een terugkerend evenement 
rond sinterklaas. Zondag 23 september 1984 vond er na enige jaren weer een nieuw 
sportief evenement plaats. De MG Competitions bij de Michelin Rallysprint in 
Amsterdam. Uiteraard vond ieder jaar in mei de MG rally te Zandvoort plaats. Deze 
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beleefde in mei 1986 alweer haar 10 jarig bestaan. Dit door de federatie van MG 
clubs in 1976 opgezette evenement, trok ieder jaar weer de nodige bezoekers. 

 
Regionalisering 
In de jaren tachtig kwam MG Noord toch van de grond. Op initiatief van Noord 
werden er nachtritten en zomerritten georganiseerd. Hoogtepunt vormde het 
internationale MG weekend op het TT circuit te Assen in september 1986. De 
deelname op 19 en 20 september 1987 was zo groot dat besloten werd om van dit 
weekeind een jaarlijks terugkerend evenement te maken *  . Tijdens het evenement 
werden er niet alleen snelheidsritten gereden. Ook werden de stuurmanskunsten van 
de MG liefhebbers tijdens het slalom rijden op de proef gesteld. 
In 1985 ging MG Oost als regio van start. De opkomst op de praatavond van 3 mei 
1985 was zo groot, dat besloten werd door te gaan. Er waren nu twee zogenaamde 
regio’s. MG Noord met als coördinator Eelco Hofman en Regio Oost met als 
coördinatoren Kees de Putter en Bert Bras.Deze twee regio’s wilden ook meer 
regionale maandelijkse zondagbijeenkomsten organiseren. Hiervoor waren goede 
redenen te noemen. Allereerst nam het verkeer flink toe. Hierdoor vormden de 
evenementen verkeerstechnisch een groeiend risico. Zeker als er vanuit het Noorden 
en Oosten een flinke afstand overbrugd moest worden naar een evenement in het 
westen van ons land. Ten tweede groeide het aantal deelnemers gestaag, zodat het 
vrijwel onmogelijk werd een kleinschalig evenement te organiseren. 
Het ledenaantal was in 1986 gestegen naar 351 leden. De contributie was 
vastgesteld op 100 gulden per jaar. 

 
Het MG nieuws 
Vanaf 1980 kwam het MG Nieuws meer in het teken te staan van het vergaren van 
technische kennis en het restaureren van MG’s. Dit kwam mede door het feit dat 
garages minder toegankelijk voor MG’s werden. Aan de andere kant kwamen er 
langzamerhand wel garages die zich specialiseerden in het restaureren van MG’s. In 
het MG Nieuws werd ook uitgebreid aandacht besteed aan de in 1985 ingevoerde 
verplichte Autokeuring (APK). Er waren best wel wat oudere MG’s op de weg die nu 
ineens bij de garage afgekeurd werden wegens doorgeroeste onderdelen, of slechte 
verlichting. Een en ander vroeg plotseling om dure reparaties die de autobezitters 
liever over de jaren hadden uitgesmeerd. 
Al met al evolueerde de MG Car Club in de jaren tachtig tot een vereniging waarin 
het behoud van alle types MG centraal stond. Er kwamen in het MG Nieuws mooie 
artikelen over het restaureren van MG’s en ook aan allerlei technische 
wederwaardigheden was geen gebrek. Ook vonden diverse jaarlijks terugkerende 
landelijke evenementen nog steeds een belangrijk onderdeel van het clubleven. In 
maart 1989 beleefde de Noordwijkrit haar 23e editie, de jaarlijkse rally te Zandvoort 
en het internationale MG weekeind op het circuit te Assen. 
1989 was ook het jaar waarin de ballotage definitief werd losgelaten en waarin het 
ledenaantal de 500 bereikte. Ondanks het verdwijnen van ‘de echte’ MG in 1980 
bleef de MG Car Club doorgroeien en presteerde zij het om een clubblad van formaat 
te produceren. 
 

 
5. De jaren 90: Veel activiteiten, ongekende groei en regionalisering 
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Een grote verscheidenheid aan clubactiviteiten 
Het nieuwe decennium begon goed met de viering van het 35 jarig bestaan (7e 
lustrum) van de MG Car Club. Het feest werd van 15 t/m 17 juni 1990 in het Autotron 
te Rosmalen gevierd. Gedurende het gehele weekeinde stond de Spijkerhal, naast 
het automuseum, permanent ter beschikking als ontmoetingscentrum voor de 
deelnemers. In de Spijkerhal werden een aantal fraai gerestaureerde MG’s 
tentoongesteld. In de hal stonden ook stalletjes waar leden onderdelen voor hun 
geliefde MG konden kopen *  . 
De onderdelenbeurs bleek zo’n succes dat besloten werd een aparte onderdelen 
beurs te organiseren. Op 9 februari 1992 werd, op initiatief van Jacqueline 
Bronkhorst, te Nieuwegein de eerste informatie en onderdelendag georganiseerd. De 
entree voor leden was gratis. Niet leden betaalden 2,50 gulden entree. De 
onderdelendag was zo’n succes dat besloten werd deze op zondag 14 februari 1993 
te herhalen. Ditmaal in een veel grotere hal te Druten. Omdat ook deze dag vele 
honderden bezoekers trok werd besloten van de informatie en onderdelendag een 
jaarlijks terugkerend evenement te maken. Vanaf 1994 wordt dit jaarlijkse evenement 
in Houten georganiseerd. 
Op initiatief van de familie Maathuis werden er jaarlijks toertochten naar Luxemburg, 
de zogenaamde Ardennen weekenden, georganiseerd. Het tweede internationale 
evenement, waaraan de leden van de MG Car Club in groepsverband deelnamen, 
was de jaarlijkse reis richting Silverstone. Deze trip vond plaats op initiatief van 
Ronald Dekker. 
Ook de landelijke evenementen konden op steeds meer belangstelling rekenen. In 
september werden door MG Noord de internationale MG weekenden te Assen 
georganiseerd. Op het TT Circuit streden de deelnemers om de eerste prijzen voor 
het slalom rijden en snelheid tijdens de rally’s. Gemiddeld namen 150 wagens deel. 
Naast het rijden was er volop aandacht voor muziek, de clubwinkel een 
onderdelenmarkt en het Concours d’ Élégance. De bijnaam voor dit evenement werd 
al spoedig ‘het Silverstone van het Continent.’ In de loop der jaren ontstond er tussen 
MG Noord en het landelijk bestuur van de MG Car Club een verschil van mening 
aangaande de veiligheid van het evenement. MG Noord wilde graag vasthouden aan 
races op het circuit voor de lange afstanden. Het bestuur van de MG Car Club was 
bang voor ongelukken en de hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid. Als de races 
voor de langere afstanden stop gezet zouden worden verloor het evenement, 
volgens MG Noord, voor een deel haar sportieve karakter. Een en ander leidde tot de 
oprichting van de Stichting MG Noord in 1991. Voortaan was MG Noord geheel 
verantwoordelijk voor het evenement en konden leden van de MG Car Club hieraan 
op eigen risico deelnemen *  . In 1998 (2100 bezoekers) werd de naam omgedoopt 
tot (MG) Classic Car festival. In 1999 gaf MG Noord te kennen te stoppen met het 
organiseren van het (MG) Classic Car Festival te Assen. De MG Car Club vond het 
erg jammer dat Assen zou verdwijnen. Om in de leemte te voorzien werd tijdens de 
algemene ledenvergadering van 1999 ingestemd met een garantstelling door de MG 
Car Club aan de Stichting MG Classic Car Festival in oprichting *  . 
Aldus beleefde Assen in het weekeinde van 11 en 12 september 1999 alsnog haar 
20e editie. Naast snelheidswedstrijden konden bezoekers ook de clubwinkel en 
talloze onderdelenstands bezoeken. Uiteraard waren er ook diverse kraampjes 
opgezet waar gegeten en gedronken kon worden. 
Op initiatief van MG Oost werd er jaarlijks in de zomer de zogenaamde 
Schuilenburgrit in de omgeving van Holten gereden. Natuurlijk ontbraken ook de MG 
Competitions op het Circuit van Zandvoort niet.In december 1994 beleefde het 



traditionele Klazenjagen, onder leiding van de familie Van Daalen, haar 25e en 
laatste editie. 
Voor MG liefhebbers die wat langer met hun auto’s weg wilden organiseerde de MG 
Car Club in de zomer of het najaar een clubweekeinde. De activiteiten bestonden 
hoofdzakelijk uit het rijden van toertochten. Van 16 t/m 18 juni 1995 werd het 40 jarig 
bestaan in het Limburgse Baarlo gevierd. In de avond van 16 juni konden de 
deelnemers vanuit hun MG’s de film ‘Back to the Future’ bekijken. De overige dagen 
werden gevuld met toerritten een diner en een film over de ontwikkeling van de 
nieuwe MGF. Het was een wereldpremière, want deze film was zelfs in Engeland nog 
nooit aan het publiek vertoond. 
Nieuw in 1997 was de Octagon Tour die dat jaar op 24 en 25 mei verreden werd. De 
Tour was een initiatief van de Regio Oost Brabant, die tijdens de 
coördinatorenvergadering van 1996 dit initiatief naar voren bracht *  . De algehele 
organisatie van de eerste Tour was in handen van Regio Oost Brabant en van Daan 
Peters, Marcel Groot en Nico Tuk. Er waren acht start- en finish plaatsen, zodat 
niemand ver hoefde te rijden om te starten. Deze tweedaagse toertocht met een licht 
wedstrijdelement volgde letterlijk een achthoek door Nederland van circa 700 
kilometer. De acht startplaatsen waren Waalwijk, Boxmeer, Winterswijk, Coevorden, 
Oosterwolde, Makkum, Petten en Warmond. De tussenliggende trajecten werden 
door de afzonderlijke regio’s uitgezet *  . De Octagon Tour was een groot succes en 
zou voortaan een jaarlijks terugkerend evenement worden. 

 
Regio's bloeien op en organiseren activiteiten 
In 1992 werd het 1000e lid verwelkomd en de ledengroei leek niet te stoppen. De 
toename van het aantal leden was ondermeer te danken aan het spontaan 
organiseren van activiteiten in de regio’s. Zo waren vooral de regio’s Noord ( Bas 
Gerrits) en Oost (Rien en Hetty Bras) al flink uitgedijd. Aan de ritten van MG Oost 
namen gemiddeld 50 equipes deel *  . Vrijwel maandelijks werden er clubavonden 
gehouden of ritten uitgezet. Begin 1991 besloot het bestuur de regio’s meer 
zelfstandigheid te geven. Naast de regio’s Noord en Oost werden ook regio Midden 
Nederland, Noord-Holland, West, Zeeland/west Brabant, Oost Brabant en Zuid van 
de grond getild. In de loop van 1992 vonden steeds meer leden hun weg naar de 
regiobijeenkomsten. Deze bestonden uit praatavonden en ritten. De regionale ritten 
werden op de vierde zondag van de maand gereden. Indien er behoefte aan bestond 
mochten de ritten ook op een zaterdag gereden worden *  
De belangrijkste functie van de regio’s was dat de clubactiviteiten nu dicht bij huis 
plaatsvonden. Door de geringe afstand namen veel meer mensen deel aan een 
clubactiviteit. Ook de uitgebreide nieuwsvoorziening middels de regiopagina’s in het 
MG Nieuws droeg bij aan de bloei van de MG Car Club. In december 1999 was het 
ledenaantal tot 3138 gestegen. Het lidmaatschap bleef gecontinueerd op 100 gulden. 
Leden die gebruik maakten van automatische incasso kregen een korting van 25 
gulden op hun lidmaatschap. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bleef 50 gulden. 

 
Het MG register 
Geheel nieuw was de oprichting van het MG register. Op initiatief van Jeannette en 
Lex den Hollander werd op 14 juni 1992 de eerste registerdag te Hengevelde 
georganiseerd. Het register is bedoeld om zoveel mogelijk (historische) informatie 
over een bepaald type MG bijeen te brengen. De basis hiervoor vormt een registratie 
van alle bekende MG’s van dat type in Nederland zoals door de eigenaren wordt 
opgegeven. Door het register vervolgens uit te breiden met oude gegevens, over de 
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door de bezitters opgegeven auto’s en eigenaarwisselingen te registreren, ontstaat 
een mooi historisch overzicht. Voor ieder register afzonderlijk werd een beheerder 
aangesteld. De registerbeheerder beheert het register waarin alle informatie per MG 
type en per afzonderlijke auto is opgenomen *  . Tot op de dag van vandaag is het 
MG register springlevend en kunnen de registers op bijvoorbeeld meetings door MG 
liefhebbers worden ingezien. 

 
De clubwinkel 
Min of meer nieuw was ook de clubwinkel, die onder leiding van Sjanie en Cees 
Nihot, vanaf 1994 haar activiteiten sterk uitbreidde. Het uitbaten van de clubwinkel 
viel in twee hoofdactiviteiten uiteen. Allereerst was er het ‘het postorderbedrijf’. In het 
MG Nieuws werd paginagroot geadverteerd met de artikelen die in de clubwinkel op 
voorraad waren. Met een weekgemiddelde van 2-3 keer werd er door clubleden een 
bestelling uit het assortiment gedaan. Ten tweede was de winkel vertegenwoordigd 
op landelijke en regionale MG gebeurtenissen. Zo was de winkel onder andere te 
vinden op de MG informatie en onderdelendag te Houten, het racefestival te 
Zandvoort en de British Cars & Lifestyle dagen in Rosmalen. Vanaf eind jaren 90 
kreeg de winkel zelfs een aparte stek in ’s Gravendeel. Het assortiment van de 
clubwinkel bestond voornamelijk uit MG hebbedingetjes zoals truien, 
vliegeniersjacks, shawls, en boeken *  . 

 
Het merk MG herleeft 
Het merk MG werd in 1992 door Rover nieuw leven ingeblazen met de introductie 
van de MG RV8. Van de in totaal 2000 gebouwde exemplaren waren er maar 7 links 
gestuurd. Rover richtte zich met deze rechts gestuurde MG hoofdzakelijk op de 
thuismarkt, Japan en Australië. In Nederland was de RV8 (rechts gestuurd) beperkt 
leverbaar via Rover Nederland in Vianen. 
De echte MG sensatie vond pas in het voorjaar van 1995 plaats tijdens de 
presentatie van de MGF op de autosalon te Geneve. Er werd een geheel nieuwe MG 
gepresenteerd die klaar was voor de toekomst *  . 

 
het MG Nieuws 
Het clubblad onderging in de jaren 90 een mooie gedaanteverandering. Optisch 
gezien werd het blad nu op mooi glanzend papier gedrukt. De inhoud veranderde 
ook sterk. Nieuw was vooral het verschijnen van talloze waardevolle artikelen over de 
restauratie en het in stand houden van alle types MG. Ook werd volop aandacht 
besteed aan de historie van de MG, waarbij het MG register een ondersteunende rol 
speelde. Tot op de dag van vandaag kunnen de leden met het MG register en de 
artikelen in het MG Nieuws hun voordeel doen. Daarnaast kregen de regio’s een plek 
waarin zij hun clubactiviteiten onder de aandacht konden brengen. Nieuw was ook de 
rubriek Koppelingetjes, waarin clubleden hun MG of onderdelen te koop aanboden. 

 
De website 
Parallel aan het clubbad ging sinds de kerstdagen van 1998 de website, onder 
leiding van Math Agelink, van de MG Car Club Holland online. Het gemiddeld aantal 
bezoekers lag in het eerste jaar op 25 per dag. 
De website bestond uit twee gedeelten. Het eerste deel was statisch, en bevatte 
informatie over de MG Car Club Holland, het lidmaatschap en de clubwinkel. Het 
tweede gedeelte was dynamisch en bevatte een prikbord, routebeschrijvingen, 
technische artikelen en een evenementenkalender. Het tweede gedeelte was 

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=1598&minr=17336102&miview=inv2&milang=nl
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=1598&minr=17336103&miview=inv2&milang=nl
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=1598&minr=17336104&miview=inv2&milang=nl
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=1598&minr=17336105&miview=inv2&milang=nl


uitsluitend voor clubleden toegankelijk die hiervoor eenmalig een wachtwoord 
kregen. 

 
6. Het Millennium: De club blijft bloeien 

 
Clubactiviteiten 
De eerste grote landelijke activiteit van het jaar 2000 was de MG informatie en 
onderdelendag in Houten. Volgens traditie werd deze dag gehouden op de tweede 
zondag van januari. Veel MG liefhebbers gingen tijdens de beurzen naarstig op zoek 
naar onderdelen voor hun MG. In Houten waren uiteraard de MG Car Club en de 
clubwinkel present. 
Nieuw tijdens Houten was ook de tentoonstelling van pas gerestaureerde MG’s van 
clubleden. 
Op initiatief van clublid Nico Tuk werd op zondag 25 juni 2000 door de MG Car Club 
de eerste British Autojumble georganiseerd. Alle eigenaren van Britse auto’s werden 
vanaf 11.00 uur op het Lido park in Waalwijk verwacht. De toegang was gratis. Naast 
de auto mocht op het gras gepicknickt worden. Gebruikte onderdelen mochten ook 
vanuit de kofferbak aan bezoekers aangeboden worden. Het evenement was vanaf 
het begin een groot succes met honderden Britse auto’s en een paar duizend 
bezoekers. Dit succesverhaal zou voortaan ieder jaar in juni worden voortgezet. 
Van woensdag 5 juli t/m zondag 9 juli 2000 werd het 45 jarig bestaan van de MG Car 
Club gevierd. De viering was gekoppeld aan het MGCC European Event of the Year, 
wat garant stond voor veel buitenlandse MG liefhebbers. De locatie was Sport 
Centrum Papendal bij Arnhem. De eerste dag reden de deelnemers ’s ochtends naar 
Park De Hoge Veluwe en het Kroller Muller Museum. Deelnemers konden met hun 
MG gaan, maar ook gebruik maken ven een heuse Engelse dubbeldekker. 
Donderdag konden de deelnemers kiezen tussen een toertocht richting het Nationaal 
Automuseum in Raamsdonksveer of richting het Openlucht Museum te Arnhem. De 
vrijdag werd gevuld met een picknickrit. Zaterdag was er de Octarun, welke in de 
plaats kwam van de jaarlijkse tweedaagse Octagon Tour. De zondag werd afgesloten 
met een concours élégance en een lifestyle markt. 
Het Assen festival trok ieder jaar de nodige bezoekers. Vanaf 2001 veranderde wel 
de betrokkenheid van het bestuur van de MG Car Club bij het festival. In plaats van 
een garantstelling trad de MG Car Club voortaan op als sponsor. De naam van het 
festival werd in 2001 omgedoopt tot British Car & Bike Festival. Hiermee deed het 
festival haar naam eer aan, want naast MG’s deden er ook Riley’s, Wolseley’s 
Jaguars en vele overige Britse automerken mee. Voor het eerst reden ook oude 
Britse tweetakt motorfietsen van voor de jaren 40 met hun eigenaren mee. In 2004 
veranderde de naam in Classic Car Festival. Het TT Circuit was gevuld met een 
lifestyle fair waar de bezoeker tevens terecht kon voor nieuwe en gebruikte 
onderdelen. Uiteraard vormden de races het hoofdevenement. Vanaf 1997 raakten 
de MG competitions te Zandvoort in de versukkeling. De wedstrijden verplaatsten 
zich meer richting Assen. Maar na het wegvallen van de MG exclusiviteit op Assen in 
2001 nam de behoefte voor een sportief evenement met een gezelligheidskarakter 
weer toe. Dit was voor de MG Car Club de reden om vanaf 2002 een evenement te 
organiseren, wat een echte sportieve MG dag zou gaan worden. Ter wille van de 
bereikbaarheid voor de leden werd gekozen voor een centraal punt in ons land, het 
Midland Circuit in Lelystad. De MG Sportdagen werden gemiddeld bezocht door 80 
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deelnemende MG’s die met elkaar streden om snelheid en behendigheid tijdens het 
slalom rijden. 
Vanaf 2006 nam de MG Car Club ook deel aan het Nationaal Oldtimer Festival op 
het circuit te Zandvoort. 
Op 26 en 27 mei 2001 beleefde de Octagon Tour haar eerste lustrum. Voor deze 
vijfde editie schreven zich 474 equipes in *  . Onder de inschrijvers bevonden zich 
een groot aantal buitenlanders afkomstig uit België, Duitsland, Engeland en 
Luxemburg. Met trots organiseerde de MG Car Club hiermee in dat jaar het grootste 
MG evenement op het Europese vaste land. De gehele route van 680 kilometer 
moest in twee dagen worden verreden, waarbij de deelnemers op acht 
stempelposten hun controle stempels moesten ophalen. 
Van 27 juni t/m 3 juli 2005 werd het vijftig jarig bestaan van de MGCar Club gevierd 
op het terrein van Center Parcs de Eemhof te Zeewolde. Dit tiende lustrum was 
tevens aanleiding om wederom uitgeroepen te worden tot European Event of the 
Year. Vele buitenlandse gasten zouden de lustrumactiviteiten bijwonen. De 
deelname was met 500 equipes ongekend hoog. In het restaurant van De Eemhof 
was het iedere avond een gezellige boel. Naast het ’s avonds borrelen, dineren en 
barbecueën waren er diverse ritten uitgezet. De Hanze rit, de Zuiderzee rit, de 
Picknickrit, de Octarun (in plaats van de Octagon Tour) en de Midland rit *  . Tijdens 
laatstgenoemde rit werd geprobeerd een vermelding in het Guinness Book of 
Records te krijgen. De bedoeling was om de langste rij auto’s van één bepaald merk 
te vormen. De lange rij van 479 MG’s reikte van De Eemhof tot aan het 
Midlandcircuit. Uiteindelijk werd er een lengte van rond de negen kilometer bereikt *  . 
Helaas voor de MG Car Club deden Volkswagen en Disney, naar aanleiding van de 
première van de film “Herbie Fully Loaded”, op 30 juli 2005 eveneens een poging om 
in het Guinness Book te komen. Om 15.00 uur reed een stoet van 3000 kevers en 
New Beetles een afstand van 3,2 kilometer rond de “Strasse des 17. Juni” in Berlijn. 
Hiermee won Volkswagen de eervolle vermelding ten koste van MG. 
Als aandenken aan het 50 jarig jubileum kregen alle leden in 2006 een jubileumboek 
aangeboden *  . 
Het 55 jarig bestaan in 2010 werd op een bescheidener schaal van 25-27 juni te 
Veldhoven gevierd. Als uitvalsbasis diende het NH Conference Centre Koningshof. In 
de directe omgeving ligt het bekende gebied de “Acht Zaligheden” dat zijn naam 
ontleent aan een achttal pittoreske dorpjes. In en rond dit gebied werden er een 
drietal toerritten gereden. In 2010 werd er geen Octagon Tour gereden. Om ook aan 
de wens van een meerdaagse rit te voldoen organiseerde Regio Oost Brabant de 
Tour des Ardennen richting Luxemburg *  . 

 
Het MG Nieuws 
Vanaf juni 2001 werd de omslag van het MG Nieuws in kleur uitgevoerd met af en 
toe ook een kleurenafbeelding in het blad zelf. Sinds januari 2007 werd het clubblad 
geheel in kleur uitgevoerd. Tevens veranderden vanaf 2007 de paginaheaders 
(kopjes bovenaan de pagina’s), omdat deze inmiddels verouderd waren. Het kopje 
“Midgets & Magnettes” stamde nog uit de prille beginperiode van de MG Car Club. 
Inmiddels stond de vereniging open voor alle MG typen en niet alleen voor wagens 
uit de jaren 50 of ouder. Het clubblad werd wederom gevuld met veel interessante 
technische en historische wederwaardigheden betreffende de MG. Daarnaast werd 
aandacht besteed aan de clubevenementen, zijnde hoofdzakelijk ritverslagen. Al met 
al een mooi clubblad met goede en degelijke artikelen, die tot op de dag van 
vandaag actualiteitswaarde hebben en het lezen waard zijn. 
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De Clubwinkel 
Vanaf 2002 was de winkel in Cothen gevestigd. Vanaf het begin draaide de winkel 
hier niet goed en dreigde zelfs kopje onder te gaan. Begin 2005 werd het echtpaar 
Nihod bereid gevonden om de draad weer op te pakken. Onder hun leiding werd op 
6 april 2005 de nieuwe clubwinkel aan het Lissenveld 6 te Raamsdonksveer 
geopend. Het nieuwe assortiment bestond uit MG hebbedingetjes zoals shawls, 
jacks, truien en T-shirts. De clubwinkel was ook een gezelligheidsverhaal. Een plek 
waar MG liefhebbers zich iedere zaterdag troffen. In het voorjaar organiseerde de 
clubwinkel een kofferbakverkoop, die door veel leden bezocht werd. Uiteraard was 
de clubwinkel ook op diverse evenementen te vinden zoals de onderdelenbeurs te 
Houten, de Autojumble te Waalwijk en British Car and Lifestyle te Rosmalen. Voor 
het eerst nam de winkel in november 2008 samen met de MG Car Club een stand in 
op de Oldtimerbeurs te Eelde. De MG stand werd dat jaar door de Oldtimerbeurs 
zelfs als mooiste stand uitgeroepen. 

 
Website 
Medio januari 2001 kreeg de website haar eigen domeinnaam www.mgcarclub.nl 
Hiermee loopt de website internationaal gezien in de pas met andere MG Clubs. Zij 
hebben eveneens een adres dat begint met mgcarclub gevolgd door de eigen 
landcode. In 2002 werd de 100.000ste bezoeker geteld. In de loop der jaren werd de 
website steeds actueler. Organisatoren van evenementen konden voortaan zelf ritten 
en evenementen op de website plaatsen. De site werd meer en meer een vraagbaak 
voor leden. Ter beantwoording van de vragen werd een reactiepagina opgenomen 
waarin de leden konden reageren op een bepaalde vraag of artikel. 
De regiosites werden steeds mooier. Er worden veelal agendapunten geplaatst en 
verslagen van ritten of andere activiteiten in de regio’s. 
Vanaf 2009 worden de jaarverslagen van de ALV op de website gepubliceerd. 
Voorheen stonden deze in het februarinummer van het MG Nieuws. 

 
Clublidmaatschap 
Met de invoering van de Euro in 2002 werd de jaarlijkse contributie vastgesteld op 65 
Euro en een korting van 10 Euro bij automatische incasso. Het entreegeld werd op 
25 Euro vastgesteld. Vanaf 2006 werd de korting bij automatische incasso van 10 
naar 5 Euro verlaagd. Sinds 2002 werd de administratie van de circa 3500 clubleden 
volledig geautomatiseerd. In 2005 steeg het aantal leden nog tot 3695 *  . Eind 2010 
stond de teller op 3222 leden *  . 

 
7. Tot slot 
Gestart op 3 september 1955 is de MG Car Club Holland de oudste automerkclub in 
Nederland. De eerste decennia stond het gezamenlijk racen en toeren op de 
voorgrond. Het clubblad stond boordevol verslagen van ritten en evenementen. Tot 
begin jaren tachtig was de MG voor de leden een gebruiksauto waar zij het hele jaar 
door mee reden. 
Vanaf de jaren tachtig gold de MG meer als een auto die gekoesterd werd. De 
nodige MG’s van clubleden hadden al een respectabele leeftijd. Na sluiting van de 
MG fabriek in Abingdon werd het moeilijk om onderdelen te kopen en om MG’s bij 
reguliere garages te onderhouden. Via het MG Nieuws werden de leden op de 
hoogte gebracht en gehouden van adressen waar onderdelen besteld konden 
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worden. Maar ook de clubbijeenkomsten stonden vaak in het teken van onderhoud 
en restauratie van MG’s. Vanaf begin jaren negentig wordt de MG Informatie en 
onderdelendag zeer druk bezocht. 
In de loop der jaren vond er een verschuiving plaats van evenementen met ‘een 
gebruiksauto’ naar evenementen met een ‘oldtimer.’ Dit uit zich in het feit dat het 
merendeel van de leden de wintermaanden gebruiken voor onderhoud, en de 
zomermaanden voor het rijden. 
Door de jaren heen vormde het clubblad het verbindende element binnen de MG Car 
Club. Via het MG Nieuws werden en worden de leden op de hoogte gehouden van 
de evenementen van de MG Car Club, of activiteiten waar de club aan deelneemt. 
Vanaf 1980 staat het MG Nieuws vol met technische artikelen en historische 
wederwaardigheden over onze geliefde MG’s. Het is een blad geschreven door en 
voor de leden van onze vereniging. Naast het clubblad is ook de website 
www.mgcarclub.nl een veel geraadpleegd medium voor de leden. Zelf kijk ik 
regelmatig op deze mooie site om op de hoogte te blijven van alle activiteiten. 
Vanaf het midden van de jaren tachtig groeide het ledenaantal van de MG Car Club 
spectaculair. Van circa 100 leden in 1980 naar 1000 leden in 1992. Deze groei was 
te danken aan de import van de vele tweede hands MG’s uit de Verenigde Staten en 
de toegenomen welvaart. Voor een redelijke prijs konden liefhebbers nu een 
betaalbare sportwagen kopen. Daarnaast speelde ook de opkomst van de regio’s 
een belangrijke rol. Voorheen moesten leden vaak het hele land doorrijden om aan 
een clubbijeenkomst of evenement deel te nemen. De regio’s zorgden voor 
activiteiten dicht bij huis in de regio. Hierdoor reed de MG Car Club de leden letterlijk 
tegemoet. 
 
Drs. Henk Beijers 
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