In het zuiden
De eerste zondag in de maand mei: de landelijke rit van vandaag zou worden
georganiseerd door Ben Roelofs, geen onbekende in South (zoals Regio Zuid zich
ook wel noemt). Helaas bieden de coronaregels nog geen mogelijkheden en dus
gaat ook deze rit aan onze MGTTO-neus voorbij.
Afgelopen jaar werd de tweede landelijke rit ook in het zuiden gehouden en wel op
de dag van de bevrijding: de Vergezichtenrit. Gelukkig hebben we de foto’s nog!
Het Limburgse kent
een speciale cultuur en
ook Regio Zuid / South
ontkomt daar natuurlijk
niet aan.
Ter illustratie daarvan
laten we u vandaag
kennismaken met
onze leden Baas en
Beckers. Beide heren
werden verrast met een
telefoontje van MGTTO
voorzitter Patrick die
hen een aantal vragen
stelde waarop hij de
onderstaande leuke
antwoorden kreeg.

Hedzer Baas

Reinoud Beckers

Zaterdagochtend 25 april 2020 om10.00 uur (uw
voorzitter is een ochtend mens) heb ik Hedzer
aan de lijn. Hij is sinds ruim een jaar lid van onze
MGTTO vriendenclub en is door zijn buurman
met het MG virus in aanraking gekomen.
Hedzer had namelijk een Sunbeam Alpine en zijn
buurman een prachtige glimmende TD.
Na verkoop van de Sunbeam, schafte Hedzer
een mooie MGB uit 1977 aan.
Na zijn actieve loopbaan als eigenaar van een
garage in Nijmegen en later als exploitant van
een benzinestation in Arnhem, is hij na 59 lentes
met pensioen gegaan.
Onze Hedzer oefent diverse sporten uit zoals
o.a. tennis en je vindt hem ook regelmatig op de
golfbaan (handicap 23).
Hij voelt zich goed thuis bij Regio Zuid, want
gezelligheid viert daar de boventoon.
Inmiddels heeft hij ook al meegedaan aan
diverse ritten, zowel in binnen- als buitenland.
De auto van Hedzer is een “jonge” telg tijdens de
ritten, want het merendeel van de bolides dateert
van voor 1953.

Reinoud wilde in het jaar 1966 graag een sportauto aanschaffen. Het werd uiteindelijk een MGA
die hij 4 jaar in zijn bezit heeft gehad.
Na de restauratie heeft hij de A in 1975/1976
verkocht.
Toch kriebelde het bij hem en kwam er in 1983
een volledig gerestaureerde MGA (wit met rode
bekleding) op de stoep te staan. Deze auto heeft
hij nu nog in zijn bezit.
Reinoud is nog steeds actief, hij runt zijn eigen
administratiekantoor.
Zijn relatie met de MGTTO club dateert al van
vele jaren her. Daaruit concluderen we dat onze
Regio Zuid een hechte band heeft met haar “MG
vrienden”. Dat bewijst maar weer hoe belangrijk
het is om met elkaar van ons mooie merk MG te
genieten.

