
Bloggen 
 
Wat is een website zonder blog? Gewoon, een website, of is dat niet voldoende: 
“gewoon”. Men zegt dat blogs ervoor zorgen dat je website meer bezoekers trekt en 
dat je “club” (bedrijf, vereniging) meer aandacht krijgt. Die stelling is in MGTTO-geval 
een klein beetje waar: zo nu en dan zien we op de website wat hogere kijkcijfers, 
maar of dat nu door de blogs komt? 

We naderen het magische getal van 100. Honderd 
verhaaltjes over corona en MG’s, over heden, verleden en 
soms zelfs over de toekomst. Niet eens met het doel 
meer bezoekers naar de website te trekken, maar om 
tijdens de lockdown in coronatijd contact met de leden te 
houden. Dat heeft trouwe bezoekers opgeleverd … 

Een blog moet informatief zijn, inspirerend mag ook (maar 
dat zal niet voor iedereen op dezelfde manier verlopen) en de blogs moeten 
regelmatig online staan. Daar hebben we in ieder 
geval aan voldaan. 

Het wordt tijd om een stap terug te doen. Dat zou 
een hele stap kunnen zijn door bij de honderdste te 
stoppen, maar dat levert misschien aan beide 
kanten afkickproblemen op. We denken er nog even 
over na. 

Nog een paar dagen en dan rolt er weer een nieuwe 
Square Front van de drukpers en al zijn daarin geen verslagen en uitslagen van ritten 
te vinden, er is genoeg te lezen. Een artikel over het leven van Sir Stirling Moss 
bijvoorbeeld; Stanley Daamen schreef dit artikel en zocht er mooie foto’s bij zoals het 
plaatje hieronder. 
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Daar vind je de 
auto van Siemon 
en weet je niet 
wie dat is? 

Dan heb je 
waarschijnlijk 
blog 18 gemist. 

Neem nog even 
een kijkje voordat 
SF bij je in de bus 
valt. 

 
Nog een aantal blogs te gaan voordat de honderdste wordt bereikt.  
Misschien gaan we over op een andere frequentie, misschien ook 
niet. Het blijft vooralsnog even bij brainstormen. Het is nog steeds 
warm, stay cool en maak er een mooie dag van.  
 


