
De 25e keer al weer, reden om in de ko-
mende maanden extra aandacht te schenk-
en aan deze, zoals het bij de aankondiging
van de eerste tour in maart 1997 werd 
verwoord "tweedaagse toertocht met een
mild wedstrijd-element". Wie waren de 
initiatiefnemers destijds, wat zijn de mooi-
ste ervaringen in die 25 jaar geweest en 
wat heeft de organisatie voor u in petto 
bij de Octagon Tour in september?

Drieluik over de Octagon Tour
In een drieluik zullen wij de Octagon Tour
belichten. In dit eerste deel grijpen wij 
terug naar de oorsprong van de Octagon 
Tour. In deel 2 willen wij ervaringen van 
deelnemers met u delen. Wie rijdt er 
vanaf de eerste tocht al mee? Wat was de 
leukste rit, de mooiste en welke verhalen 
kunnen wij optekenen uit de herinnerin-
gen van enkele van de vele deelnemers 
die in al die jaren met groot enthousias-
me aan de tour hebben deelgenomen? 
In het laatste deel zullen wij u uitvoerig 
informeren over de Octagon Tour 2021. 
Dit artikel zal verschijnen in het meinum-
mer van MG-Nieuws, waarna aansluitend 
de inschrijvingstermijn wordt geopend. 
Tussendoor geven wij u de uitkomsten 

van de enquête, die via MG-Nieuws, onze 
website en diverse Facebook-pagina's 
door veel leden is ingevuld. Op het mo-
ment van schrijven van dit artikel staat 
de teller op 168 reacties, de enquête sluit 
op 31 januari. De organisatie is erg blij 
met al deze reacties en zal zeker gebruik 
maken van de ideeën en suggesties die 
door u zijn gedaan.

De oorsprong van de Octagon Tour
In het clubblad van maart 1997 werd 
door de toenmalige voorzitter Lex den 
Hollander bekend gemaakt, dat er een 
"gloednieuwe Octagon Tour" zou worden 
georganiseerd: "op initiatief van Regio 
Oost-Brabant wordt door die regio, met 
ondersteuning van de evenementencom-
missaris Daan Peters en de betrokken 
regio's, voortvarend aan de organisatie 
van de tour gewerkt". Het eerste organi-
satiecomité bestond uit eerdergenoemde 
Daan Peters, Marcel Groot en Nico Tuk en 
mede ondersteund door Math Agelink.
Zij presenteerden de MG-ronde door Ne-
derland, te verrijden op 24 en 25 mei 1997. 
Er waren acht start- en finishplaatsen en 
de tussenliggende trajecten werden elk 
door een andere regio uitgezet. En het was 

een echte ronde van Nederland. De stem-
pelposten lagen in Oosterwolde, Zurich, 
Petten, Warmond, Waalwijk, Boxmeer, 
Winterswijk en Coevorden. 

Tour met grote afstanden en 
spelelementen
Het was een tocht van 704 kilometer! 
Dat is wel een heel groot verschil met de 
tochten van de afgelopen jaren, waarbij 
de deelnemers de keuze hadden tussen
korte en lange trajecten, waardoor de 
kortste afstand 393 kilometer en de lang-
ste afstand 477 kilometer bedroeg. Ook 
werd aan die eerste tour een spelelement 
toegevoegd: op elke locatie kregen de 
deelnemers vier opdrachten en het adres 
(en de route er naar toe) van de volgende 
locatie. Opvallend is dat men niet ver-
plicht was de adviesroute te rijden. De 
enige eis was dat men zich op de vol-
gende locatie moest melden. Het gebruik 
van een overnachtingsmogelijkheid was 
vanaf het eerste moment vast onderdeel 
van de tour en werd destijds door de 
deelnemers zelf georganiseerd. De tour 
was toegankelijk voor alle leden van de 
MGCC uit binnen- en buitenland en ook 
voor de leden van de ATO en TTO.
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In het weekend van 18 en 19 

september 2021 zal, als de CO-

VID-19 maatregelen het mogelijk 

maken, de 25e Octagon Tour wor-

den verreden.
Octagon Tour: al 25 jaar een weekend lang Octagon Tour: al 25 jaar een weekend lang 

MG-plezier met rijden, kijken en kletsenMG-plezier met rijden, kijken en kletsen
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Evaluatie Octagon Tour 1997
Dat deze eerste Octagon Tour een groot 
succes was, bleek wel uit de deelname 
van ruim tweehonderd equipes en bij de 
evaluatie van de tour. De samenvatting 
"Evaluatie Octagon Tour 1997" kunt u 
vinden in het clubblad van juli 1997. En-
kele punten uit deze evaluatie zijn:
-Lengte van de route: hier verschilden de 
meningen aanzienlijk. Circa 45% van de 
deelnemers wilde de lengte gelijk hou-
den (Je bent lekker de hele dag bezig. 
De afstand is prima), terwijl circa 52% 
de routes graag korter wilde (Je moet je 
toch enigszins haasten. Mijn vrouw vond 
het te lang! Te veel voor twee dagen). 
Besloten werd om een volgende tour te 
beperken tot maximaal 600 kilometer.
-Personen op de stempelposten: de over-
grote meerderheid vond de aanwezigheid 
van personen erg prettig: uitleg van de 
route; niet echt nodig, maar wel gezellig; 
na twee uur sturen compliment krijgen 
dat je het gevonden hebt! Een interes-
sante suggestie was dat het bestuur op 
de stempelposten aanwezig is, zodat de 
leden hen kunnen leren kennen. 
Er was voorts een lange lijst van sugges-
ties voor de volgende Octagon Tour. 

Zoveel mensen, zoveel wensen
In de afgelopen 25 jaar is er weinig 
ver-anderd aan de beleving van de deel-
nemers. Vindt de één de tour te lang, 
een ander vindt hem te kort. Het puzze-
lelement is wel en niet leuk, en men wil 
drempels (ja, die waren er in 1997 kenne-
lijk ook al teveel) vermijden. Ook de aard 
van het rijden was destijds al onderwerp 
van discussie: een gezellige rit versus een 
soort van klassement, wel of niet meer 
avontuur door korte 'tussen-route' d.m.v. 
bolletje-pijltje en een gedeeltelijke nacht-

avond rit. Er was zelfs een suggestie voor 
geheime controleplaatsen.  
Wilt u de betreffende clubbladen uit 1997 
nog eens nalezen? U kunt deze bekijken 
via het ledendeel van de website: https://
mgcarclub.nl/de-club/mg-clubbladen/
alle-clubbladen/maart-1997 en https://
mgcarclub.nl/de-club/mg-clubbladen/
alle-clubbladen/juli-1997.

De hedendaagse Octagon Tour
Ook het karakter van de Octagon Tour is 
in de afgelopen 25 jaar weinig veranderd. 
De laatste aankondiging in 2019 om-
schreef de tour als volgt:
"De Octagon tour (OT) is een tweedaag-
se toertocht door Nederland voor in 
principe MG's in alle soorten en maten. 
Maar ben je in het bezit van een andere 
Engelse klassieker, dan ben je uiteraard 
ook van harte welkom. We noemen het
ook niet voor niets "The British Heritage 

Tour". Je rijdt de routes aan de hand van 
een duidelijk routeboek. Wil je het hele-
maal makkelijk, dan zijn ook digitale
routes voor TomTom en Garmin beschik-
baar via de website één week voor de 
start. Tijdens de twee dagen doe je acht 
stempelposten aan, hier haal je een 
stempel. In twee dagen heb je alle acht 
stempels verzameld. De laatste stempel-
post is tevens de locatie waar je een dag 
eerder gestart bent. De overnachting(en) 
regel je zelf. De start is altijd zaterdag-
morgen vanaf 9.00 uur. Na uitreiking van
alle spullen op vertoon van een deel-
namebrief met o.a. startnummer kan de 
rit beginnen. De Octagon Tour is geen 
rally. Het is een toertocht aan de hand 
van duidelijke aanwijzingen in een mak-
kelijk hanteerbaar tourboek. De route 
gaat over mooie binnenwegen en door 
rustieke dorpjes. Drukke steden en au-
towegen worden zoveel als mogelijk is 
vermeden. Het is qua tijd goed te doen, 
mits je vroeg vertrekt en geen al te lange 
stops maakt. Ook gebruik maken van 
consumpties en lunches op de stempel-
posten geeft tijdwinst."

Eén van de best bezochte 
MG-evenementen van Europa
Dat de Octagon Tour al vele jaren één van 
de best bezochte MG-evenementen van 
Europa is blijkt elk jaar weer uit het groot 
aantal deelnemers. Sinds 2016 is het mo-
gelijk om routes digitaal te krijgen voor 
TomTom en Garmin. Ook kan je sinds 
twee jaar kiezen uit twee routes tussen 
de stempelposten, een korte en een lan-
gere. Een mix hiervan is natuurlijk ook te 
gebruiken.
Hieronder een overzicht van de deelne-
mers over de periode 1997 – 2020.

Tekst: Jos Rijsemus en Wim Nieuwenhuijzen

Aankondiging van de eerste Octagon Tour 
in MG-Nieuws van maart 1997

Start van de eerste Octagon Tour in Waalwijk


