
Er was eens … 

 
 
Algemene Leden 
Vergadering  

Vier leden van het bestuur 
maakten plaats voor anderen. 
Loek Alders nam de functie van 
voorzitter op zich. Hij startte: “vol 
goede moed” zoals we in de 
eerste Square Front van 1987 
kunnen lezen. 

Op deze foto: het bestuur, maar 
welk bestuur? Het oude of het 
nieuwe? En wie is wie? 

***** 
 
 
 

Op woensdagochtend 7 mei 2020 om 11.30 uur sprak de voorzitter met Loek Alders en na zich 
geïntroduceerd te hebben, luisterde hij aandachtig naar Loek’s verhaal: hoe hij ooit met het merk MG 
in aanraking is gekomen. 

Eind jaren ‘70 ontmoette hij een vriendin van zijn vrouw, die vriendin reed in een MG GT. 
Het merk en type sprak hem zo aan, dat hij voor zijn vrouw ook een MG aanschafte. Zijn “echte”  
liefde voor het merk MG begon met de aankoop van een TC, nadat hij zijn motor (een Indian) had 
verkocht. Loek kocht echter eerst een Singer, die hij uit Maastricht had gehaald.  
Deze verkoper/handelaar had ook een TC staan, maar die was op dat moment wat te duur voor hem. 
Zijn zoektocht naar een TC bleef hem bezighouden en uiteindelijk slaagde hij erin om een restauratie 
project op de kop te tikken. Deze TC werd echter weer verkocht en bleef gelukkig in de vriendenclub 
behouden. 
Er kwam familie uitbreiding bij de Alders, dus een wat grotere MG zou daar goed bij passen. 
Het werd een SA Tickford. Achteraf bleek de SA wat aan de grote kant, hij werd verkocht en is 
uiteindelijk in Duitsland terecht gekomen. 
Een paar jaar geleden heeft Loek de TA overgenomen van Wiard Krook, geen onbekende in de 
vriendenclub. Deze TA werd door Loek helemaal gerestaureerd, hij rijdt er nu mee rond en is de 
koning te rijk. 
Op de vraag of hij ook andere hobby’s heeft of een sport beoefent, werd de voorzitter verrast door de 
mededeling, dat Loek een oud-international is uit de badmintonsport. 
Loek is van 1987– 1989  ook voorzitter geweest van onze vriendenclub en heeft meegewerkt aan de 
organisatie van het jubileum te gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de club. 

In zijn actieve leven als ondernemer heeft hij een fabriek gehad in 
Haarlem ,die kluizen en brandkasten produceren. Ook heeft hij de 
bouw van een zwembad incl. horeca gerealiseerd. 
Conclusie; Loek was en is een 
bezige bij. 

 
Blijf voorzichtig, we zien jullie 
graag gezond terug! 


