
Wie is Nol 

 
Onlangs had uw voorzitter Nol Cassée aan de lijn om te vragen hoe hij in contact is 
gekomen met MG en waarom hij voor een bepaald type heeft gekozen. 
Nol had aan gespreksstof geen gebrek.Tijdens het telefoongesprek vroeg hij dan ook 
of zijn relaas niet te lang duurde, waarbij uw voorzitter natuurlijk aangaf dat tijd geen 
rol speelt. 
 

 
 
Een terugblik: van 1987 t/m 1989 was Nol 
Cassée redacteur van Square Front. Bij zijn 
aantreden in 1987 zei hij het volgende: Hoe 
wordt iemand redacteur?  Misschien wel op 
de bekende manier. Zo van: jij hebt toch 
grafische ervaring? En foto’s maak je ook al. 
Je woont trouwens ook niet zo ver weg. “Ja, 
maar ik wil eerst mijn auto op de weg zien te 
krijgen. Dan kijken we wel verder”. Met als 
reactie: Ja, als iedereen er zo over denkt, 
kunnen we de club wel stoppen … 

 
Nol is besmet geraakt met het merk MG door zijn broer die  een vriend/kennis had 
met een MG. Zijn liefde ging vooral uit naar de MG TC. 
Op het moment dat Nol echt serieus naar een TC ging kijken, bleek dat het niet 
alleen om een TC ging, maar dat er ook nog 2 TD’s beschikbaar waren. 
Bij de eerste blik in de garage/hal deinsde Nol een beetje terug , aangezien de auto’s 
alle drie in onderdelen  over de vloer verspreid lagen. Het was een puzzel om te 
achterhalen welk onderdeel nu bij welke auto hoorde. 
Zijn voorkeur ging toch uit naar de TC en hij kocht deze dus ruim 20 jaar geleden 
voor de prijs van Hfl.10.000.- Aangezien de eigenaar wat centjes nodig had, bood hij 
de beide TD’s ook aan. Deze gingen uiteindelijk over de toonbank voor Hfl. 16000 
voor de twee samen. 
Met hulp en advies van diverse MGTTO vrienden heeft hij de restauraties opgepakt. 
Nu beschikt hij alleen nog over een mooie MG TC die nog wel technisch nagekeken  
moet worden (of alle bouten en moeren goed vast zitten). 

 
U merkt het al:  uw voorzitter is niet technisch 
onderlegd en zal derhalve ook niet in details treden 
over wat er nu precies moet gebeuren. 
In zijn “actieve” carrière is Nol werkzaam geweest bij 
een offset drukkerij. Later heeft hij een switch 
gemaakt naar “huisman”. 
Als hobby/sport wandelt en fietst Nol veel om op die 
manier zijn geest van tijd tot tijd vrij te maken voor 
de echt belangrijke dingen in het leven, waarbij 
gezondheid als hoogste prioriteit gesteld wordt. 
 
En omdat Nol helaas geen foto’s kon vinden, zie je 
hier het plaatje dat hij als redacteur gebruikte om 
zijn contactgegevens bekend te maken. 
Keep cool .. mooie dag! 
 


