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Beste MGTTO-ers, 
 
We hebben allemaal wel de nodige ervaring met het repareren en aanpassen van 
onze wagens. Sommigen gaan hierbij nog een stapje verder, en nemen geen 
genoegen met het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen door normaal 
in de handel verkrijgbare alternatieven. Zij proberen in noeste huisvlijt het origineel zo 
precies mogelijk na te maken, zelfs al is dat van buiten niet zichtbaar. Huib Bruijstens 
heeft ons op de goed bezochte praatavond van 7 oktober laten zien met welk geduld 
en aandacht voor detail hij de brandstofzeef, die zich onder in de benzinetank 
bevindt, heeft nagemaakt. Hij kreeg daarbij diep respect voor de toewijding en het 
vakmanschap van de makers destijds van dit soort kleine onderdelen. 
  
 

  
 
 

Op de volgende praatavond op 4 november zal Jos Kroon een “flits-praatje” houden 
over de verhouding brandstof en zuurstof. Soms denk je dat de afstelling van je 
carburateurs perfect is, maar wat gebeurt er bij een hoger of een lager toerental en 
bij een warme of koude motor; en is het dan ook nog zo goed als je eerst dacht?  
Jos Kroon heeft de oplossing, hier geldt dus ook meten is weten.  
 



Onze regio-jaarvergadering houden we op donderdag 2 december. Dit is het een 
belangrijke avond. We willen dan bespreken hoe ons programma voor er volgend 
jaar uit gaat zien. Uiteraard ligt er nog niets vast, dus heb je nog voorstellen of 
ideeën, laat het ons weten, alles is bespreekbaar. Reserveer deze belangrijke datum 
in je agenda. 
 
Een andere datum die je zeker in de agenda moet noteren is 10 december, voor ons 
jaarlijkse diner.  
(Let op!! in de vorige kalender stond als datum 17 december) 
 
 
 
Rondleiding Dafmuseum woensdag middag 17 november 
Regio Brabant-Zeeland organiseert in samenwerking met het Dafmuseum een 
interessante rondleiding voor onze leden.  
Het museum is in 2020 aanzienlijk uitgebreid en de collectie staat in een tijdlijn. 
Op dit moment is er naast de eigen collectie tijdelijk een unieke tentoonstelling ter 
gelegenheid van de 100ste geboortedag van de Italiaanse auto-ontwerper Giovanni 
Michelotti. 
 
Michelotti heeft ook voor het ontwerp van Daf personenwagens een grote rol 
gespeeld. 
Meerdere interessante prototypen van zijn hand zijn tentoongesteld. 
 
Samenkomst 13.30 uur met gratis koffie of thee met koek (aangeboden door de 
club). 
Toegangsprijs is voor eigen rekening: Senioren(65+) en studenten €8, overigen  €10. 
museumkaarthouders gratis toegang 
Start rondleiding 14.30 uur tot ca.16.00 uur. 
 
Inschrijven bij Ad Sars; a.sars5@upcmail.nl 
 
Adres: DAFMUSEUM: Tongelresestraat 27, 5613 DA Eindhoven. 
www.dafmuseum.nl 
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  2021 

datums  Praatavonden 

4 november “flits” praatje. Jos Kroon,   meting brandstof/lucht 

verhouding via spruitstuk 

2 december jaarvergadering Terugkijken op 2021 en presentatie van het 

jaarprogramma 2022 

   

 

Evenementen     Brabant/Zeeland  2021 

datums omschrijving uitvoering 

   

17 November  Rondleiding  Daf museum  

Eindhoven   13.30 uur 

Ad Sars 

10 december  Jaarlijks MGTTO diner Auto Salon Doornhoek 

Zijtaart   
 
 
 
 
 
 
Groetjes, 
Walter, Adrie en Hans 
 
 
 
 
 
 
 


