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Cars & Parts

Dé One Stop Shop 
voor uw klassieker

- Nieuwe website
- Online prijs/ offerte aanvraag
- Onderdelen direct leverbaar uit voorraad
- Inkoop- en verkoop van klassiekers
- Restauratie- en onderhoud van klassiekers

Loco Classics 

DE STAD 12B,
 5688 NX OIRSCHOT

 T +31 (0)499 820 992
 info@lococlassics.nl

Nieuwe leden

Voornaam Naam Plaats

Gerard Lascaris Peize

Niels Cramer Amstelveen

Welko!  
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18 april 1e tourrit 2021 samen met 
MG!O

16 mei Tourrit

20 juni Tourrit MGATO &  
vriendengroep MG-Noord

27 juni British Autojumble,
 Waalwijk.

4 juli British Race Weekend, 
Zandvoort.

18 juli Tourrit door  
Hans van Wanrooij & Emiel

28-29 
augustus

MGATO weekend in Sauerland, 
Duitsland.

11-12
september

British Cars and Lifestyle, 
Rosmalen

19 september MGATO BBQ-rit

17 oktober Algemene Ledenvergadering, 
Austerlitz

28 november British Carparts Day, Houten

Ik moet deze keer met droevig nieuws beginnen. Ons lid Henk Hoogland is zaterdagochtend 
16 januari jongstleden na een korte maar hevige strijd tegen een vreselijke ziekte overleden. 
Twee jaar geleden mocht ik tijdens de ALV in Austerlitz Henk en zijn vrouw Tiny nog naar 
voren roepen om hem de versierselen voor 25 jaar lidmaatschap op te spelden. In de tweede  
week van december werd ik door Henk gebeld en vertelde hij me dat we hem als lid konden 
schrappen. Net daarvoor had Henk gehoord dat hij uitbehandeld was. In de week voor zijn 
overlijden belde Henk me opnieuw om afscheid te nemen. In dit gesprek vertelde hij me onder 
andere dat hij bij het opruimen van zijn huis een lp van Dolly Parton was tegengekomen en dat 
hij bij het afspelen had gedanst in de woonkamer omdat hij kon terugkijken op een heel mooi 
leven. Het bericht van zijn overlijden, slechts enkele dagen na dit gesprek, kwam dus niet geheel 
onverwachts maar wel rauw binnen. In dit nummer een In Memorian van Piet den Herder die 
Henk goed gekend hee". 

Met Henk Damen, onze redacteur, heb ik met enige regelmaat contact. Want als voorzi#er en 
oud-redacteur denk je er ook regelmatig aan hoe hij een volgend nummer gevuld moet krijgen 
nu er noch evenementen als Houten en Rosmalen plaatsvinden, noch van georganiseerde ri#en 
sprake is. Henk vertelde me dat hij ‘soms radeloos is’ om opnieuw een nummer vol te krijgen. 
Dus heb ik maar een klein verslagje geschreven over een toevallige ontmoeting in Lochem die 
ik op 31 mei 2020 met een oud MGATO-lid had. En nu ik het over een ontmoeting heb, valt het 
me op hoe vaak je, rijdend in je MG, leuke en onverwachte ontmoetingen hebt, je zoekt die dan 
als het ware op. Daarin zal ik zeker niet de enige zijn. En voor de sleutelaars onder ons zijn er vaak 
toch ook wel interessante dingen te melden. Dus kruip in de pen en maak ons daar deelgenoot 
van! Taalfouten of verkeerde zinsconstructies worden wel gecorrigeerd dus laat u daar niet door 
tegenhouden. En voor de fotograven onder ons; maak eens een verticale foto van uw MG zodat 
die op de voorpagina geplaatst kan worden!

Ik heb het al even over corona gehad. Op het moment van dit schrijven is het nog steeds uiterst 
onzeker wanneer we weer MGATO-ri#en kunnen organiseren. Maar uw bestuur staat open 
voor goede ideeën die een gezamenlijke of een meer kleinschaligere rit mogelijk maken.

Met enige regelmaat heb ik ook contact met Roger Enever (de zoon van). Via zijn tijdelijk inwo-
nende dochter hee" hij ook het corona virus opgelopen, maar gelukkig bleek het bij Roger om 
een lichtere variant te gaan. Het gaat nu weer redelijk goed met hem en als het dit jaar mogelijk 
is wil hij me weer eens opzoeken. Wellicht is daar dan een mooie (buitenlandse) tocht aan te 
koppelen. Ik denk daarbij dan aan bijvoorbeeld de Umbria Tour of een rit om het Garda Meer, 
die een bevriende Duitse MGA eigenaar gaat organiseren. 

Sprekend over Italië denk ik nog even terug aan mijn reizen en ri#en in het voorjaar van 2018 
door dat land. Vanaf Bolzano in het noorden tot aan 60 km boven Rome. Overal kom je enthou-
siaste Italianen tegen die minimaal een $inke duim over hebben voor die schi#erend gelijnde 
Engelse klassiekers van het merk MG met de zo kenmerkende Octagon op de grille.
 

Han Volkers 
Voorzi!er MGATO

Voorpagina:
       MGA Ger van der Peet

Over the bonnet
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Zie voor actuele informatie de MGATO 
nieuwsbrieven en www.mgato.nl

Voor het mede organiseren van activiteiten 
en ondersteuning van het bestuur zijn vrij-
willigers altijd welkom. Meld u aan op 
06 - 53486586.

Evenementen
kalender 2021
Ri!en, evenementen en beurzen 
waar MGATO aan deelneemt of 
die wij aanbevelen.

In verband met de huidige
 coronacrisis zijn alle onderstaan-

de data nog onder voorbehoud. 
Houd uw MGATO 

Nieuwsbrief in de gaten!



 Op de terugweg van een prachtige rit over de Veluwe op zondag 30 mei 
2020, waarvan een verslag hee" gestaan in %e Octagon no.4 van 2020, 
reed ik samen met mijn bij rijdster op de terugweg naar huis langs het mid-
deleeuwse stadje Lochem. We besloten daar om niet de kortste weg naar 
huis te nemen, maar de bordjes richting centrum Lochem te volgen. We 
hadden namelijk nog wat tijd over en wilden eens kijken hoe het oude 
stadje er uit zag. Langs een deel van de vroegere stadsgracht parkeerden we 
de MGA en het laatste stuk liepen we. De stadsgracht groeide behoorlijk 
dicht en stond vol met gele irissen en wi#e waterlelies.

Lopend door het binnenstadje richting kerk-
plein zag ik op een kleine kruising rechts 
kijkend in een ‘slapend’ straatje een zwarte 
MGA tegen een heg geparkeerd staan. Die 
wilde ik natuurlijk wel even van dichtbij 
zien. Na de wagen goed bekeken te hebben, 
kwam uit een prieeltje in de aangrenzende 
tuin een man belangstellend naar me toe. 
Op mijn vraag of deze MGA van hem was, 
antwoordde hij bevestigend. Ik vertelde 
hem ook een MGA te hebben en dat die 
even verderop langs de gracht geparkeerd 
stond. 

Na enige gegevens te hebben uitgewisseld bleek het om Gerrit Scholten te 
gaan, die vanwege andere bezigheden een jaar daarvoor zijn lidmaatschap 
bij de MGATO had opgezegd. In zijn meer actieve jaren hee" hij veel ri#en 
met de MGA gereden, tot een paar maal deelname aan ‘Gabrice Mare’ in 
Italië toe.
 
We besloten af te zien van een ons aangeboden kopje ko&e of thee in het 
prieeltje en vertelden Gerrit dat we nog het stadje wilden verkennen en 
daarna nog door moesten naar huis. Gerrit bood toen aan ons verder te 
begeleiden omdat hij nog ‘wel wat’ over het stadje kon vertellen. 
Zo gezegd zo gedaan. Onderweg groe#e Gerrit links en rechts meerdere 
mensen. Het stadje bleek al in 1233 stadsrechten te hebben gekregen en 
bezit een rijke maar ook roerige geschiedenis. Gerrit leidde ons langs histo-
rische gebouwen zoals het fraaie stadhuis uit 1639.
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Onverwachte ontmoeting 



Op de oude Markt aangekomen leidde Gerrit ons langs verschillende aan 
dit plein gelegen panden, waar hij als een welhaast professionele gids de 
nodige bijzonderheden over wist te vertellen. De oorsprong van de aan de 
kopse kant van het plein gelegen Hallenkerk ligt in de 14e eeuw. Berend 
van Galen, naast bisschop van Münster ook krijgsheer (Bommen 
Berend), hee" er de nodige sporen achtergelaten. Aan één lange 
zijde van de oude Markt staan nog oude panden met min of meer 
historische gevels, waarvan de meeste nu horecagelegenheden 
huisvesten. En in een van die panden is Gerrit geboren en hee" hij 
zijn leven lang een goed lopende kroeg gehad. 

Toen werd me ook duidelijk waarom hij niet ophield mensen te-
rug te groeten: werkelijk iedereen in dat stadje kent hem! Hij ver-
telde onderweg ook nog dat Lochem veel mooie panden buiten 
het oude stadscentrum hee" en hij bood ons aan hier even langs 
te rijden. Hij in zijn A en wij in de mijne. Dit aanbod was niet aan 
dovemans oren gericht en even later toerden we achter Gerrit aan.
 

En zo reden we langs prachtige panden, waarvan één nog tot zeer recent 
werd bewoond door Wim Knijnenburg, één van de oprichters van de 
MG!O

Na de rondtoer stopte Gerrit even en namen we af-
scheid van hem. Na deze onverwachte, maar oh zo in-
teressante ontmoeting reden we tegen 16.30 uur met 
een zeer voldaan gevoel naar huis. 

Han Volkers
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In MG-Nieuws heb ik beschreven hoe mijn modelbouwhobby is ont-
staan en hoe ik onze MG TC op een schaal 1:11,9 heb nagebouwd. 
Hieronder kunt u het eerste deel van de totstandkoming van de minia-
tuur MGA lezen.

Het project is gestart in oktober 2017. In een periode van 2,5 jaar heb ik 
er 650 uur aan gewerkt.

Bouwtekeningen
Als eerste heb ik tekeningen gemaakt op schaal 1:11,9. In het eerste arti-
kel heb ik uitgelegd dat dit de schaal bleek te zijn van de spaakwielen van 
de miniatuur TC die ik als eerste had gemaakt en dat ik die schaal blijf 
aanhouden voor de volgende modellen. De tekeningen zijn belangrijk 
als referentie tijdens de bouw van de verschillende componenten.

Bouwtekeningen als referentie tijdens de bouw

Vijf spaakwielen
Vervolgens zijn vijf wielen gemaakt, in dit geval spaakwielen. Zoals te 
zien op de foto’s is dit een precisie werkje. De spaken zijn gemaakt van 
rvs-spelden. Ze zijn zowel binnen aan de naaf als buiten aan de velg ge-
soldeerd en wel twee sets per wiel, contra gemonteerd. Op deze manier 
hee" het wiel zowel binnen- als buitenspaken.

Een precisiewerkje

Rubberen banden
De banden zijn gemaakt van een rubberen (9 mm) slangetje, verlijmd in 
een mal. Na droging is het slangetje over de velgen geschoven.

De banden zijn gemaakt van een rubberen slangetje

Een aantal leden van de MGATO is, net als ikzelf, ook lid van de MG Car Club (MGCC). In het clubblad van de Car Club, MG-Nieuws, 
stonden vorig jaar in een vij"al opeenvolgende nummers artikelen die betrekking hadden op een MGA, een serie die ik de lezers van de MGATO 
niet wil onthouden. Daarom heb ik contact opgenomen met mijn collega redacteur van MG-Nieuws, Chiel Bovenkerk, met de vraag of ik deze 

artikelen ook in #e Octagon mocht publiceren. En zowel van de redacteur van MG-Nieuws als van de schrijver van deze artikelen, 
Rob Meijboom, kreeg ik daarvoor toestemming. Ik hoop dat jullie net zo van deze serie zullen genieten als jullie redacteur.

MGA in het klein Deel 1 
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Remtrommels
De volgende stap was het maken van de vier remtrommels en de vier 
spinners. De trommels zijn gemaakt van 0,2 mm plaatstaal. De spinners 
zijn vervaardigd van afgeslepen moertjes, in model gebracht met sol-
deertin. Door het losdraaien van de spinners kunnen de wielen afgeno-
men worden en vervolgens ook de remtrommels (net zoals in het echt). 
De vaste ankerplaten worden in een later stadium aan de assen gemon-
teerd, zodat er een compleet geheel ontstaat.

Door het losdraaien van de spinners kunnen de wielen afgenomen 
worden.        

Chassis
Nadat de wielen gemaakt waren was het moment daar om met het chas-
sis te beginnen. 

Het chassis is gebouwd van wat steviger plaatstaal 

Het chassis in aanbouw

Een rollend chassis

Dat is gebouwd met 
wat steviger (0,5 
mm) plaatstaal. De 
auto moet namelijk 
op een stevig ladder-
chassis opgebouwd 
worden, net als het 
origineel. Het geheel 
is op schaal gebouwd, 
inclusief alle chassis-
elementen, zoals mo-

tor, versnellingsbak, bladveren achter en schroefveren voor, bodemplaat 
met tunnelbak en de vooras en achteras inclusief bevestigingen. De an-
kerplaten zijn ge'xeerd, zodat de wielen rondom gemonteerd konden 
worden, met als resultaat een rollend chassis.
In het volgende artikel van deze serie wordt de verdere opbouw be-
schreven.
                                                   
Tekst en foto’s: Rob Meijboom                                                                 
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                      AKTIE!!!  
MGF, AUSTIN METRO op hoogte brengen ¤ 45,-

S&S Tuning  Industriestraat 79,  7482 EW Haaksbergen
T(053) 5722517 . F(053) 5729311 . info@senstuning.nl  . www.senstuning.nl 

Onderhoud, reparatie, APK, onderdelen en restauratie

MG (new & old), Mini (new & old), Triumph,  Austin Healey, Rover, 
Jaguar,  Wolseley, Morris en Morgan.

 
Autobedrijf Damen & Kroes B.V. 

 
De grootste voorraad onderdelen  

voor MG van Nederland 
 

Onderhoud   APK   Reparatie 
 

 
 

Schouwrooij 14, 5281 RE  Boxtel 
Tel. 0411-688088, fax. 0411-688181 

info@damenenkroes.nl 
www.damenenkroes.nl 

 
 
 
 

Onbezorgd autorijden… dat willen we toch allemaal? De KNAC zorgt ervoor. Door op te komen voor de 
belangen van automobilisten. Maar ook door de beste pechhulp en uitstekende autoverzekeringen te 
bieden voor uw moderne auto, youngtimer én klassieker. Zo zit u bij de KNAC altijd goed, wat u ook rijdt. 
En kunt u blijven genieten van alles dat autorijden zo bijzonder maakt. Iets voor u? Word dan KNAC-lid 
vanaf slechts ! 47,- per jaar en ontvang bovendien 8x per jaar het prachtige magazine ‘De Auto’.

Ga naar www.knac.nl en lees welk lidmaatschap het best bij u past.

DE CLUB VAN EN VOOR
AUTOLIEFHEBBERS

VERZEKEREN 
& PECHHULP BELANGENBEHARTIGING EVENEMENTEN

070 383 16 12www.knac.nl ledenservice@knac.nl

Wat u ook rijdt, bij de KNAC 
zit u altijd goed



Mijn MG AM project 
Ik de laatste Octagon van 2020, No.6/2020, heb ik uitgelegd waarom ik 
zelf auto’s bouw. Ik heb daar de eerste aanzet gegeven van de beschrijving 
van het project waar ik momenteel mee bezig ben, het MG AM project. 
Hier het vervolg van deze beschrijving.

Plaatwerk
Nadat ik alle aluminium platen, waarmee het complete schutbord moet 
worden bekleed, heb ontworpen en gefabriceerd heb ik deze vanzelf-
sprekend gepast en ter plaatse gemonteerd. Omdat deze delen moeten 
worden beschermd tegen corrosie, zijn ze allemaal weer gedemonteerd 
en met primer en kleurloze tweecomponentenlak afgelakt.
 

 
En vanzelfspre-
kend heb ik alle 
twintig losse plaat-
delen van mijn 
AM-stempeltje 
voorzien! 

Na het drogen kan 
alles weer gemon-
teerd worden maar 
nu met afdichtrub-
bers die voor een 
goede luchtdichte 
afdichting moeten 
zorgen, waardoor 
er geen gassen of 
andere onplezieri-
ge geuren vanuit de 
motorruimte het 
interieur kunnen 
binnen dringen. En 

omdat ik probeer in de toekomst ook de motorwarmte zoveel mogelijk 
uit het interieur te weren, worden op een later tijdstip het gehele schut-
bord en de tunnel voor de versnellingsbak en cardan goed met een ge-
schikt brandvrij isolatiemateriaal ingepakt.

Voor de handrem is een andere plaats gezocht omdat er op zijn originele 
plaats tussen de rechter stoel en de cardantunnel te weinig plaats is. Hij 
zit nu op de linker A-stijl bij de deurscharnieren gemonteerd, waarbij de 
handremkabel straks langs de dorpel naar achteren gaat lopen.

De draairaam in 
de deur is mak-
kelijk van plexiglas 
te maken het kan 
mooi gezaagd en 
gebogen worden 
maar het hee" een 
nadeel; het is niet 
zo krasbestand als 
glas.

Daarom moet ik voor de beide deuren passende ruiten hebben en dus 
ben ik bij verschillende autoslopers met een stuk karton als model naar  
passende deurruiten gaan zoeken. Maar om iets passends te vinden valt 
niet mee!

Het moet een ruit worden zonder rand (net als bij de MGB, maar deze 
ruiten kan ik jammer genoeg niet gebruiken omdat de schuine hoek aan 
de voorzijde niet overeenkomt met de schuine hoek van de voorruit van 
mijn project) maar..: ‘Wie zoekt die vindt!’

Het zijn uiteindelijk de deurramen van een Fiat Punto cabrio geworden. 
Deze komen vrij goed overeen met de maten en ook met mijn idee. Ik 
kocht de twee complete deuren heb ze uitgebouwd en mee naar huis 
genomen.  

Een van de deuren 
van de Fiat is ge-
stript. Daarna heb 
ik de ruit, compleet 
met draaimecha-
niek, passend ge-
maakt in de deur 
van de MG AM. 

Dit ging gepaard met heel veel denkwerk, want er kwamen behoorlijk 
wat problemen tevoorschijn wat betre" de passing, de werking en de 
montagevriendelijkheid van het geheel.
Voor de eerste deur heb ik bijna twee volle weken denk- en doewerk 
nodig gehad om alles in te passen en goed werkend te monteren. Van-
zelfsprekend gaat dit bij de tweede deur iets sneller omdat nu enkel de 
veranderingen en aanpassingen van de eerste deur gekopieerd moet 
worden, want het meeste denkwerk is reeds gedaan.

Ook van het vervolg van mijn project houd ik jullie op de hoogte.

Frans Feijts
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Het is alweer drie jaar geleden dat Geertje en ik op vakantie gingen naar 
Oostenrijk met de A. De eerste keer met de MG naar het Alpenland, 
want alle eerdere reizen gingen naar Frankrijk, Spanje of naar moederland 
Engeland. Achteraf gezien hadden we wel veel vertrouwen in English en-
gineering om naar zo’n uitdagende omgeving te gaan met de nogal ver-
moeide techniek van onze A. Zoals in mijn vorige artikel al uitgelegd, was 
de oliedruk alleen op peil te houden door dikke cardanolie in het carter te 
doen en ook de versnellingsbak was niet echt fris meer. Terugschakelen 
naar de tweede versnelling was een kwestie van met veel gevoel dubbel 
clutchen. Maar ja, aan beide fenomenen waren we gewend en op een 
slordigheidje na, waardoor we 4 liter olie hebben uitgestort op een Duitse 
bergweg, hee" hij ons netjes heen en weer gebracht. De terugweg wel lek-
ker met de autoslaaptrein van Innsbruck naar Düsseldorf. Auto inladen, 
een tas met eten en drinken in onze eigen coupé en op tijd gaan slapen. De 
volgende ochtend vroeg uitladen en dan ben je in een paar uurtjes thuis. 
We kunnen het aanraden. Ik moet alleen nog een oplossing bedenken 
voor de tonneaucover, want die waaide gedeeltelijk los en gaf de nieuwe 
stoelbekleding de uitstraling van een echte klassieker. Dat noemen ze ge-
loof ik patina.

Maar goed, die reis naar Oostenrijk maakte duidelijk dat de versnellings-
bak toch echt ‘oud en der dagen zat’ was, want berg af in de tweede versnel-
ling ging een minuutje goed, dan sprong hij uit de versnelling en moest je 
vol in de remmen. Gelukkig had ik die remmen wel al volledig vernieuwd 
en konden die zo’n actie wel aan, maar zo’n hele afdaling op je remmen is 
niet echt aan te bevelen! 

Na thuiskomst dus de keuze: een revisie van die bak of toch maar een 
vij(ak plaatsen. Naar een concours d’elegance kan ik met deze auto toch 
alleen als bezoeker, dus hij hoefde niet origineel te blijven. De keuze werd 
een Ford Sierra-bak. Dan had ik eindelijk een gesynchroniseerde eerste 
versnelling en een overdrive als toegi".

De expert voor vij(akconversie is Hi-Gear Engineering van Peter Gam-
ble en zijn vrouw. Inderdaad een pappa/mamma bedrijf in Engeland. Zijn 
website doet geen recht aan het assortiment dat hij hee", want je kunt niet 
alleen terecht voor een conversieset, maar ook voor alle toplagers, vlieg-
wielen, koppelingshevels enz. die je nodig hebt om je motor te laten pas-
sen op de versnellingsbak. 

De volgende keuze is dan: ga ik zelf op zoek naar een gebruikte Sierrabak 
of bestel ik een kant-en-klaar gereviseerde bak. Al snel las ik dat je niet 
simpel elke zogenaamde T9 Ford bak kan gebruiken. Want daar zijn ook 
weer soorten en maten in, dus oriënteer je goed voor je zelf op zoek gaat. 
Ik nam de weg van de minste weerstand en bestelde alles bij Peter. Je gee" 
op welke motor je hebt en hij komt met een lijstje met spullen die je nodig 
hebt. Nou deed ik dat weer onhandig, want ik bestelde alles voor aanslui-
ting op het 1500 motorblok. Maar net toen ik alles in huis had, besloot 
ik niet mijn 1500 motor op te laten knappen maar een gereviseerd 1800 
blok te kopen. Dan heb je weer een paar zaken die net even anders zijn. 
Zo paste de conversieset natuurlijk op de achterplaat van een 1500 maar 

een 1800 blok hee" een andere achterplaat met een echte oliekeerring en 
een hoge startmotor. Ook het vliegwiel is net even wat dunner en daar-
door heb je weer een andere koppelingshevel nodig. 

Maar goed, ik schreef al eerder dat die aanschaf van dat 1800 blok nogal 
onbezonnen was. Alle spullen besteld, alleen het vliegwiel heb ik op de 
kop getikt op de MG onderdelenbeurs in Houten. Peter hee" ze wel 
nieuw, maar prijzig en het is natuurlijk een zwaar ding, zodat het verzen-
den ook het nodige kost. 
Alles bij elkaar duurde het maanden voordat ik alles bij elkaar had gesprok-
keld en de bak aan het blok kon monteren. Dat ging makkelijk want het 
blok stond op een verhuiskarretje, zodat ik alles kon passen zonder steeds 
te takelen en onder de auto te kruipen. Gelukkig maar, want je moet ook 
het zogenaamde toplager vervangen. Dat is het busje in het uiteinde van 
de krukas waar de ingaande as (prise as) van de versnellingsbak in draait. 
De as van zo’n Fordbak is namelijk net te kort om in de krukas van het 
motorblok te passen. Daarom zit er in de conversieset een soort verlengd 
lager. 

Dat is eenvoudig: oude toplager eruit en het nieuwe er netjes intikken. 
Maar had ik al gezegd dat de duivel in de details zit? Ik begon met een 
haakje dat ik achter de lagerbus kon steken en dan trekken. Maar dan kun 
je weinig kracht ze#en en er kwam geen beweging in. Dan maar eens kij-
ken of je de bus wat dieper kon tikken, dat is natuurlijk de verkeerde kant 
op, maar dan zat er tenminste beweging in. Geen millimeter. Ja en dan 
moet je op zoek naar het juiste gereedschap. Een trekker die je door de 
bus kan steken en die zich strak zet achter de bus en waar je dan met een 
slaghamer of een trekker kracht op kan ze#en. Niet bepaald het standaard-
gereedschap dat naast steeksleutel 13 ligt. Maar gelukkig de gereedschaps-
hemel voor de sleutelaar, HBM, had een mooie set met allerlei trekkers. 
De winkels waren afgelopen zomer nog open, dus op een zaterdag maar 
weer eens naar Gouda en de trekker-set opgehaald. Eerlijk gezegd had ik 
natuurlijk weer een auto vol aan handige gereedschappen en dozen met 
andere meuk. Je komt daar altijd met veel te veel spul vandaan!
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Dat is eenvoudig: oude toplager eruit en het nieuwe er netjes intikken. 
Maar had ik al gezegd dat de duivel in de details zit? Ik begon met een 
haakje dat ik achter de lagerbus kon steken en dan trekken. Maar dan kun 
je weinig kracht ze#en en er kwam geen beweging in. Dan maar eens kij-
ken of je de bus wat dieper kon tikken, dat is natuurlijk de verkeerde kant 
op, maar dan zat er tenminste beweging in. Geen millimeter. Ja en dan 
moet je op zoek naar het juiste gereedschap. Een trekker die je door de 
bus kan steken en die zich strak zet achter de bus en waar je dan met een 
slaghamer of een trekker kracht op kan ze#en. Niet bepaald het standaard-
gereedschap dat naast steeksleutel 13 ligt. Maar gelukkig de gereedschaps-
hemel voor de sleutelaar, HBM, had een mooie set met allerlei trekkers. 
De winkels waren afgelopen zomer nog open, dus op een zaterdag maar 
weer eens naar Gouda en de trekker-set opgehaald. Eerlijk gezegd had ik 
natuurlijk weer een auto vol aan handige gereedschappen en dozen met 
andere meuk. Je komt daar altijd met veel te veel spul vandaan!

Vol goede moed een trekker uit de doos gepakt: die was eigenlijk net te 
klein en slipte achter de rand van de bus vandaan. Een maatje groter dan: 
die was net te groot en paste niet door de bus. Dus een uur na aanschaf zet 
je het nieuwe gereedschap op de slijpsteen om het pas te slijpen. Maar ook 
toen hij perfect paste ging het nog steeds niet!

Hoeveel kracht je er ook op ze#e, die lagerbus bleef waar hij zat. Ja, wat 
dan? Met een zaagje die bus doorzagen of met een vijl doorvijlen? Dat 
schiet niet op want die bus is keihard. Even overwogen om het opzetlager 
dan maar af te draaien zodat hij in die bus past, maar ik heb geen draaibank 
en micrometer. 

Omdat ik nog een ander vraagje had voor Peter Gamble, stuur ik hem op 
zondagochtend een e-mail en vraag hem meteen of hij nog een suggestie 
hee" voor mijn probleem. Binnen een half uur gaat de telefoon: “Ja, ik was 
toch met administratie bezig dus ik dacht ik bel maar even”. Over de men-
selijke maat gesproken die tegenwoordig zo vaak zoek is… 

Hij had zelf ook ooit zoiets gehad en had toen met 3mm-boortjes in de 
lengterichting gaatjes in de wand van de bus geboord, net zo lang tot het 
ding zo ver verzwakt was dat hij hem stuk kon tikken. Het klonk als een 
vervelende, maar uitvoerbare klus.

Die maandag eerst maar eens een lading goede kobaltboortjes gekocht, 
want met normale huis-tuin-en-keukenboortjes kom je nergens. En toen 

met heel veel geduld gaatjes gaan boren. Uit de hand boren en 3 mm- 
boortjes is echter geen gelukkige combinatie. 

 Meerdere keren had ik een gaatje van ongeveer de lengte van de bus (een 
centimeter of drie) en dan brak het boortje. Dan zat er een kobaltstaa)e in 
de wand, die daardoor niet verzwakt was maar juist nog harder en sterker. 
Ik nam mij voor elke dag twee keer een uurtje te gaan boren, maar vaak 
kan je het niet laten en wordt het langer. Na heel veel gezweet en gescheld 
was de bus zo ver verminkt dat ik met een beiteltje een sleuf in de wand 
kon slaan. Voorzichtig, want je wilt niet je krukas beschadigen, de bus een 
beetje naar binnen geslagen en weer de trekker proberen. Heel langzaam 
werd duidelijk wie de winnaar zou zijn, want er kwam een beetje bewe-
ging in het stomme ding. Maar zelfs toen was er nog gepast geweld nodig 
om die bus eruit te trekken. 

  

En dan, na dagen van ploe-
teren, heb je ineens die bus 
in je hand en zit na twee 
minuten het nieuwe lager 
op zijn plek. 

De montage van de ver-
snellingsbak in de auto was 
verder een overzichtelijke 
klus, vooral omdat ik het 
hele interieur en de vloer 
eruit had. Bij anderen was 
het nodig om het tunnel-
deksel te verhogen omdat 

de bak net even te hoog is, maar bij mij paste het net. Maar ja, zoals altijd, 
krijgt alleen de heroïsche strijd tegen een lagerbusje van een paar centi-
meter uitgebreid de aandacht. Dat er soms ook wat meezit daar hoor je 
niemand over.

Intussen is de eerste proefrit geweest en ga ik ervoor zorgen dat ik dit voor-
jaar weer echt op pad kan. 

Ger van der Peet
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Rijdend op een N-weg had ik mij voorgenomen om ‘ergens’ een klein land-
weggetje op te draaien. Voordat ik kon afslaan merkte ik dat er een auto vlak 
achter mij reed en ik kon mij niet aan de indruk ontrekken dat de bestuur-
der de voor hem rijdende MGA oldtimer (mijn auto dus!) wel eens van 
dichtbij wilde bekijken. Echter, mijn afslag naderde dus moest er door mij 
geremd worden. En dat had de bestuurder niet direct in de gaten!!!!! Lang 
verhaal kort, geen ongeluk maar een hoop misbaar van die chau*eur en ik 
zat met de vraag, doen mijn remlichten het wel?
Hoe test je remlichten? Simpel, je zet het contact aan en je trapt op het 
rempedaal. Als het goed is, gaan dan de remlichten branden en dat deden 
ze ook bij mij. Maar ik merkte wel dat ze niet direct gingen branden, maar 
pas bij een redelijke druk op het rempedaal. Met andere woorden, ik was al 
aan het remmen voordat de remlichten gingen branden. Probleem dus en 
dat kon natuurlijk alleen maar de remlicht schakelaar zijn. Na wat zoekwerk 
om uit vinden waar die schakelaar gemonteerd zit, bleek deze aan de rech-
terkant op de chassisbalk te zi#en, zeg maar onder de startmotor.
 

Alle remleidingen komen daar samen in een verdeelblok en daar bovenop 
bevindt zich de schakelaar. Het ziet eruit als een soort bout met daar bo-
venop twee elektrische aansluitingen.
De schakelaar wordt met schroefdraad in het verdeelblok gedraaid. 

Net te zien is de opening in dit schroefdraad gedeelte waardoor remolie 
in de schakelaar kan komen. Daar bevindt zich een membraan met con-
tactpunten, die bij voldoende remdruk omhoog komen en de bovenop de 
schakelaar aanwezige draden doorverbindt waardoor de remlichten gaan 
branden. 
Nieuwe remschakelaars zijn nog steeds te koop. Kosten? Minder dan +15,-- 
Mocht u overgaan tot vernieuwing dan moet u wel weten of de draden op 
de schakelaar van uw auto zijn aangesloten door middel van kabelschoen-
tjes of zijn geschroefd. Het verwijderen van de schakelaar is vrij makkelijk. 
Draden loskoppelen en losdraaien maar. Nee dus!! Het verdeelblok zit 
maar op één punt vast dus kan het zijn dat deze gaat meedraaien als de bout 
wat vastzit, waardoor de aangesloten remleidingen kunnen afscheuren. 
Door een schroevendraaier te steken tussen het verdeelblok en de chassis-
balk is dit te voorkomen. Nu had ik gelukkig een doppenset met ratel en 
voldoende verlengstukken. Zonder deze verlengstukken is het lastig om de 
schakelaar los te draaien.Voor het verwijderen en plaatsen van de schake-
laar hoe" de remolie niet te worden afgetapt, als u maar snel handelt. Voor 
alle zekerheid heb ik onder de chassisbalk ter hoogte van het verdeelblok 
een plastic zakje geplaatst. Mocht het misgaan dan loopt niet alle olie weg, 
omdat er een klein vacuüm in het reservoir ontstaat. Om de schroefdraad 
van de schakelaar heb ik wel wat te$ontape gedraaid, voor alle zekerheid!
Na alle voorbereidingen was de klus zelf in 10 minuten geklaard en kan ik 
met een gerust hart in de toekomst dat landweggetje weer opdraaien.

Rinus Schu!en
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Remlichtschakelaar vervangen 

In Memoriam Henk Hoogeland
Op 16 januari jongstleden kwam ons MGATO-lid Henk Hoogeland uit Limmen op de lee"ijd van 83 te overlijden. 
Het laatste jaar kampte Henk met problemen met zijn galblaas en nieren. Enkele weken geleden stond hij onver-
wachts bij ons voor de deur. Hij zei: “Ik kom afscheid nemen”. Zijn artsen hem hadden verteld dat zijn ziekte in het 
bloed was gedrongen en dat deze tumor niet meer te genezen zou zijn.
Veel van onze clubleden (en dat geldt zeker ook voor ons) hebben hem leren kennen als een zeer hulpvaardige, pret-
tige en technisch kundige man.
Ook zijn vrouw Tiny werd het afgelopen jaar ernstig gehinderd door geheugenproblemen. Zij is inmiddels opgeno-
men in een verpleeghuis.
Wij zullen Henk en Tiny zeker gaan missen bij onze clubactiviteiten.

Piet en Bregje den Herder
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Verzamelen
In Octagon 3 van 2020 schreef mijn voorganger Arie van der Kooy een 
artikel over zijn andere hobby, naast het rijden in zijn A: het verzamelen van 
miniatuurauto’s. Ondanks het feit dat al  vaak is gevraagd om artikelen voor 
%e Octagon, hee" nog niemand iets over zijn tweede (of derde!) hobby 
geschreven, te weten het verzamelen van schaalmodellen van de MGA. 
Omdat ik me nauwelijks kan voorstellen dat Arie en ikzelf de enige twee 
verzamelaars zijn van A-modelletjes binnen de MGATO, geef ik zelf hier 
het goede voorbeeld in de veronderstelling dat na het lezen van dit artikel 
er vele leden zullen zijn die ons willen meenemen in hun wereld van de 
miniatuurautootjes.

Start van een hobby
Mijn voorliefde voor MGA modelletjes begon niet direct op het moment 
dat mijn A in 1968 in mijn bezit kwam. Ik studeerde toen nog en was al blij 
dat ik mijn A aan de praat kon houden, want voor de rest van mijn beurs 
kocht ik in die tijd liever bier en jenever!
Mijn interesse voor modelautootjes begon toen ik als dagelijkse auto een 
Citroen DS ging rijden waarvan vele modelletjes verkrijgbaar waren, zeker 
ik Frankrijk waar ik met mijn ‘Snoek’ vaak op vakantie ging. Ergens in die 
periode ontstond het gedachtenspinsel dat ik van alle auto’s die ik reed ook 
modelletjes ging sparen. Zo hangt er in mijn ‘mancave’ een kast met DS 
modellen, een kast met modellen van het Jaguar S-type 3.8, een avontuur 
waaraan ik begon na mijn DS’en-periode, en tenslo#e is de wand nog ver-
sierd met een tweetal kasten met MGA modellen. Omdat ik ook A model-
len heb die niet in mijn kasten passen, is de muur naast deze kasten ook 
behangen met grote MGA modellen en A modellen nog in verpakking. 
 

Mijn voorganger Arie 
hee" zijn verzameling 
nadrukkelijk afgeba-
kend, ik verzamel alle 
soorten modellen van 
A’s, alle soorten materi-
alen en alle mogelijke 
schalen. 
In het begin van mijn 
verzameling vond ik 
alleen de modellen 
interessant, gaande de 
tijd kwam het besef 
dat ook de verpak-
king belangrijk is. Dus 
ergens in mijn garage 
bevindt zich een aan-
tal grote dozen met 
daarin talrijke verpak-

kingen. Omdat ik mijn verzameling ook op papier bijhoud, weet ik van 
elk model of ik de bijbehorende verpakking ook nog bezit. In dit overzicht 
staat ook vermeld of het betre*ende model ooit als speelgoed voor kinde-
ren hee" gediend; nadrukkelijke beschadigingen laten dit zien en ik laat dat 
dan ook zo. Ik begin niet aan restaureren, daarvoor heb ik andere verzame-
lingen! 

Soorten en merken
Gezien het marktaanbod bestaat het grootste deel van mijn verzameling 
uit modellen met schaal 1:43. Merken als Vanguard, Corgi, Tekno en Spot-
on zijn in redelijke aantallen vertegenwoordigd in alle mogelijke kleuren en 
uitvoeringen. Ook minder bekende merken als Bizarre en New Ray staan 
in mijn verzameling. 
 

Het overgrote merendeel van deze schaalmodellen is vervaardigd met de 
zogenaamd ‘Die-Cast’ methode, een vorm van spuitgieten waarbij vooral 
zink als materiaal wordt gebruikt. Maar ook plastic modellen, die vroeger in 
dozen zeeppoeder te vinden waren, staan te pronken op de glazen plaatjes 
in de kasten naast modellen van ceramiek, hars en de tinlegering ‘pewter’. 
Voor de kleinere schalen, zoals 1:75 en 1:76, kom je bij de merken Match-
box, Lesney, Oxford en Schucco en de kleinste schalen, 1:87 en 1:88, Wi-
king en Eko. 

Vervolg op pagina 14 
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En bij de grotere schalen, 1:16 en 1:18, staan onder op het chassis veelal de 
merknamen Tonka, Revel of Triple 9. 
 

Bronnen
Omdat markten en beurzen momenteel gesloten zijn moet ik mijn heil 
zoeken op internet, waar vooral nieuwe modellen worden aangeboden. 
Toch worden er ook oudere modellen aangeboden op specialistische ver-
zamelsites zoals Catawiki. Dit zijn voornamelijk blikken modellen zoals 
van Lincoln International. Deze zijn met ‘ba#ery operated remote control’, 
je kunt ze dus voor je uit laten rijden op de grond, iets wat voor mijn leef-
tijdscategorie een godsgeschenk is

Een ander bijzonder exemplaar in mijn verzameling is een model van de 
Britse 'rma Victory Industries, geschikt voor een Carrera type racebaan.

Tot slot
Er zijn perioden dat ik actief zoek naar nieuwe modellen en perioden dat 
ik meer aandacht besteed aan een van mijn andere hobby’s. Maar in prin-
cipe ga ik gestaag verder met zoeken, vooral naar de wat meer bijzondere 
exemplaren. Ik weet dat er ooit exemplaren van A’s zijn verschenen van glas, 
een materiaal dat nog niet in mijn verzameling voorkomt. Dus mocht u op 
zolder nog ergens in een doos of kast MGA modellen hebben liggen, mo-
dellen van alle mogelijke materialen en in de meest uiteenlopende schalen, 
modellen waar u geen waarde meer aan hecht, bel of mail me dan. En over 
de kosten vinden we elkaar wel.

Henk Damen 
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Lidmaatschap 
+ 70,00 per jaar bij automatische incasso; met factuur + 75,00 per jaar. Opzegtermijn:1 maand 
voor het einde van het lopende jaar. Aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzingen aan de 
ledenadministratie via e-mail: gvdpeet@gmail.com. 

"e Octagon
%e Octagon is het cluborgaan van MGATO Holland. Uitgevers: MGATO Holland. Druk 
en verzending: KNAC, Den Haag. %e Octagon verschijnt 6 x per jaar en is gratis voor leden 
en adverteerders. Uit %e Octagon mag niets worden overgenomen gekopieerd of openbaar 
gemaakt, op wat voor wijze dan ook, zonder vermelding van bron, auteur en maker van de 
eventuele foto’s en zonder voorafgaande schri"elijke toestemming van de redactie van %e 
Octagon. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor artikelen welke op persoonlijke 
titel zijn geschreven.  De redactie hee" het recht zonder opgave van redenen aangeleverde kopij te 
weigeren, te wijzigen en/of in een latere uitgave van %e Octagon te plaatsen.

Advertenties
Octagonnetjes t/m 150 tekens zijn gratis; ook voor niet-leden mits gericht op 
MG A Type en/of Magne#e. Toesturen van bewijsnummer (aan niet leden) + 9,95. Voor 
zakelijke advertenties graag contact opnemen met de redacteur.
Sluitingsdatum kopij en advertenties: 3 weken voor verschijningsdatum.
Verschijningsdata 2021: 10/4, 10/6, 10/8, 11/10 en 10/12
Redactie/kopij adres/advertenties: h.j.a.g.damen@kpnplanet.nl

Colofon
"e Octagon - Cluborgaan van MGATO
MG A Type en Magne!e Owners Holland
Vereniging tot instandhouding en restaureren van MG’s,
in het bijzonder de MG A, ZA en ZB
www.mgato.nl
KvK Nr. 404 074 18. 
MGATO is aangesloten bij de FEHAC en is tevens vriendenclub van de KNAC.
Bank relatie ING bank, BIC INGB NL2A
Bankrek.: ING IBAN: NL25INGB0001490169

Voorzi!er                                              Han Volkers - 06 53486586 - hanvolkers@gmail.com
Secretaris                                             Ger van der Peet  - gvdpeet@gmail.com
Penningmeester                              %eo Veenendaal - 06 51132768 - t.veenendaal@kpnmail.nl
Algemeen bestuurslid                  Henk Damen - 06 53692142  - h.j.a.g.damen@kpnplanet.nl
Redacteur                                              Henk Damen - 06 53692142  - h.j.a.g.damen@kpnplanet.nl  
Webmaster                                          Marion van der Sluis - marion_sluis@hotmail.com

Octagonnetjes t/m 150 tekens zijn gratis; ook voor niet-leden mits gericht op MG A Type en/of Magnette. 
Toesturen van bewijsnummer (aan niet leden) ! 9,95. Octagonnetjes kunnen uitsluitend per e-mail worden 
doorgegeven aan de redactie.OCTAGONNETJES

The Octagon Market Place

PRIJS: ! 29.950,00   PRIJS: ! 29.950,00   

T  0594 - 516604               

T  0594 - 516604               

PRIJS: ! 29.950,00   

Omschrijving
Auto is in zeer goede conditie; in 1992 uit USA geïmporteerd; in 
verleden uitvoerig gerestaureerd en daarna goed verzorgd; ruime 
servicehistorie; compleet met so"top, zijruiten en tonneau cover.
Meer info bij Hofman Classics & Sportscars Leek, 
www.hofman.nl

PRIJS: TE KOOP
Merk:             MG 
Type :            MGA 1600  
Bouwjaar:  1960
Kleur:            Red 

!32.900,00           

           T  0594-516604          Omschrijving
Keurig in Oriënt Red gerestaureerde roadstar; fraaie chromen 
spaakwielen, bagagerek, grille en bumpers; interieur uitgevoerd in 
Tan; compleet met een tonneau cover, so"top en ook zijramen; 
uitgebreide fotorapportage van restauratie beschikbaar.                                   
Meer info bij Hofman Classics & Sportscars Leek, 
www.hofman.nl

TE KOOP

T  0594-516604                   

PRIJS:

Omschrijving
Afgelopen jaren in topconditie gerestaureerd (concours conditie). 
Rood leren interieur en rood tappijt. RetroTrip tripmaster 
gemonteerd. Voorzien van chromen spaakwielen en sportstuur 
met houten rand. Rijdt en stuurt perfect, dus klaar om met volle 
teugen van te genieten.
Meer info bij Imparts Ede, www.imparts.nl 

TE KOOP

T  026-4429937                 

PRIJS:

TE KOOP

TE KOOP

T 020-6402975           

T  0594-516604                  

PRIJS:

PRIJS:

Merk:               MG 
Type:                MGA 1500
Bouwjaar:    1959
Kleur:              Old English White 

Omschrijving
Gloednieuwe aluminium 
Cross Flow radiator (passend op MGA) van Wizard Cooling 
(Amerika) voor de vaste (kost)prijs. 
Af te halen in Amstelveen. Transport in overleg. Ik heb er twee 
besteld , omdat de aanschaf van één stuks erg hoog was. 
Meer info bij Niek Cramer : nimacra@gmail.com

Omschrijving
Roadster geïmporteerd uit Californië; optisch en technisch
aangepakt. Veel rekeningen aanwezig: compleet met goede
so"-top, zijruiten en tonneau.
Meer info bij Hofman Classics & Sportscars Leek, 
www.hofman.nl 

! 475,00                           ! 34.900,00                           

!27.900,00           
Merk:             MG 
Type :            MGA  1500 
Bouwjaar:  1959
Kleur:           Geel   

Merk:             MG 
Type :            MGA  Coupé     
                          1500 
Bouwjaar:  1959
Kleur:           Zwart  

!39.000,00           

Artikel: Radiator
 

Merk:             MG 
Type :            MGA 1500  
Bouwjaar:  1959
Kleur:            Red 

Omschrijving
Auto komt uit VS. In NL slechts één eigenaar die de auto vol-
ledig hee" gerestaureerd. Interieur zwart met rood. Chromen 
spaakwielen. Een praktisch inzetbare klassieker en geschikt voor 
consequent gebruik!
Meer info bij Hofman Classics & Sportscars Leek, 
www.hofman.nl 

PRIJS: TE KOOP

           T  0594-516604                

ROB HAFKAMP
TAXATIES

BIJ ONS:  
BIJ U:      
(elke volgende auto 100 euro)

100 EURO incl. BTW 
140 EURO incl. BTW

PROJECTS BV

U KUNT HEM VINDEN OP
WWW.HAFKAMPPROJECTS.NL

EN 06-53110231

LID MGATO EN KNAC

!34.900,00           



De specialist met ruim 10.000 onderdelen op  
voorraad. Direct leverbaar bij ons aan de balie  
of binnen 24 uur bij u op de mat.
www.imparts.nl

Bezoekadres: Bonnetstraat 33 in Ede.

Kom langs in onze showroom vol bijzondere klassiekers. U bent van harte welkom.

+31 (0)26 442 99 37 info@imparts.nl

impartsnl

Wij bieden u echt Full-Service: 
- onderdelen van topkwaliteit
- gespecialiseerde werkplaats 
- verkoop met volledige service

www.handashop.eu

Bezoek onze werkplaats en vraag vrijblijvend advies aan onze specialisten. 
U bent van harte welkom. Bovendien kunt u gebruik maken van onze gratis 
onderhoudscheck. Dan weet u direct waar u aan toe bent en voorkomt u  
verrassingen achteraf.

Behalve onderdelen, autohoezen en veel accessoires, leveren we ook een  
serie professionele producten die speciaal geschikt zijn voor de Rallysport. 
Deze producten kunnen we vanzelfsprekend ook voor u inbouwen. Samen  
bespreken we alle mogelijkheden, waarbij uw veiligheid voorop staat.

Bezoek onze 
webshop via
www.imparts.nl


