Vrouw en auto

Over vrouwen is natuurlijk altijd van alles te vertellen, vooral
mannen raken er niet over uitgepraat, maar wat te denken over
vrouw en auto? Misschien wist u dat er een vereniging bestaat met
die naam?
In dit jaar 2020 is het dertig jaar geleden dat de vereniging Vrouw
en Auto werd opgericht. In het huishoudelijk reglement van deze vereniging staat dat de
vereniging tot doel heeft het organiseren van autosportieve evenementen voor dames
alsmede het verspreiden van de kennis bij haar leden van diverse ritsystemen.
Die ritsystemen variëren van bol-pijl, pijlen en punten t/m ingewikkelde foto zoektochten,
waarbij alles zowel links als rechts mag staan en ook nog in een willekeurige volgorde
gepresenteerd kan worden. En wat te zeggen van een rit doorspekt met cryptopuzzels die
opgelost moeten worden om een probleemstelling te vinden, het antwoord op dat probleem
levert dan de nodige punten op. Maar Vrouw en Auto kent ook een categorie “toeristische
ritten” en zo te zien passen de landelijke ritten van MGTTO daar wel onder.
Helaas voor de leden van Vrouw en Auto zijn er in verband met het coronavirus voorlopig
alleen “droogritten”…
Dat geldt niet voor de dame die u in de rode TC hieronder ziet!

De voorzitter kwam (telefonisch) terecht bij Rieteke Mollema.
Zij woont al vele jaren in Friesland in een mooie en pittoreske boerderij waar zij nog steeds
een behoorlijke MG voorraad op stal heeft staan.
In het verleden hadden ze nog meer Engels ijzer onder hun dak zoals een Bentley en een
Rolls. Van deze bolides hebben ze al lang geleden afscheid genomen.
Het is allemaal begonnen in 1965 met een MGA. Haar reeds overleden echtgenoot Cor had
deze MGA al in zijn bezit toen ze elkaar leerden kennen. Het MG-virus zat er bij de twee
behoorlijk in en al snel kwam er een TA Tickford bij die ze in de buurt van Wieringen op de
kop wisten te tikken. Inmiddels hadden ze ook nog een TC en een aantal jaren een J2.
Op dit moment beschikt Rieteke over een TC (zie de foto) en nog een aantal MG’s in de
kleuren groen, zwart en wit waaronder een GT. Voor regelmatig gebruik in de regio rijdt ze
het liefst in de TC, dus wees gewaarschuwd: als je een rode TC voorbij ziet zoeven in
Friesland, dan is de kans groot dat het Rieteke is.
Naast haar passie voor MG is Rieteke druk met de (kunst)schilderkunst en beoefent ze ook
nog de golfsport op de mooie baan in Sint Nicolaasga.

