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           Beste MGTTO-ers, 
 
Met het tweede deel van de jaarvergadering in het verschiet, en de meeste Covid-
beperkingen opgeheven, maken we ons klaar om in het komend voorjaar weer als 
vanouds te kunnen profiteren van alles wat de afgelopen 2 jaar op een laag pitje 
heeft gestaan. Onze bolides zijn doorgesmeerd, nagekeken en gepoetst, en staan te 
"trappelen" om weer los te gaan. 
 

 
 

De gezellige praatavond van 3 februari werd gecombineerd  met een interessante 
presentatie van ons regio-lid Martin van der Pluijm. 
Als onderdeel van zijn studie HBO Werktuigbouwkunde heeft Martin 6 maanden 
stage gelopen bij een bedrijf in zwaar transport. 
Zijn opdracht daar, was het ontwerpen van glijlagers waarmee een op de oever uit 
onderdelen opgebouwde brug op de definitieve positie geschoven kan worden. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
Op de praatavond van 3 maart is Marcel de Vries te gast. 
Hij is een van de vaste specialisten die voor Meguiar’s de technische 
informatieavonden en Meguiar’s Poets-workshops verzorgen, tevens is Marcel 
eigenaar van het Mtec ( Meguiar's Technical Experience Center) Autodetailing bedrijf 
in Eemnes. Hij is dus de uitgelezen persoon voor het verzorgen van een avond over 
het 5-stappen poetsplan. Tijdens de avond komen alle tips & tricks ter sprake om onze 
oldtimers in een perfecte staat te krijgen en te houden!  Hij zal aan de hand van een 
PowerPoint presentatie inzicht geven welke producten we uit het grote aanbod nu 
werkelijk voor onze MG's nodig hebben. Tevens komt het gebruik van Dual Action 
Polisher (excentrische) Polijstmachine ter sprake. 
  
Het programma voor donderdag 3 maart 2022 is als volgt:: 
Start 20.00 uur met een PowerPoint presentatie.  
Omstreeks 21.00 korte pauze,  
Na de pauze zal Marcel een poetsdemonstratie geven.  
Er is tijdens de avond ruime gelegenheid om vragen te stellen. 
Voor diegene die Meguiar's producten wil aanschaffen heeft Marcel wat mooie 
aanbiedingen.  
 
 
 
Groetjes, 
Walter, Adrie en Hans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Praatavonden 2022 
datums omschrijving uitvoering 

3 maart Lezing en demo  
Meguiar’s poetsmiddelen  

Lezing en demo over  auto onderhoudsmiddelen 
van  Meguiar’s. Hoe en met welke middelen  
verkrijg je een optimaal  resultaat en wat meer 
inzicht in de verschillende producten.  

7 april “flits” praatje.  Cees van Rijckevorsel over zijn ervaring met het 
rijden op Zandvoort  met zijn MG PA en zijn 
lidmaatschap bij de HARC 

5 mei “flits” praatje. Jos Kroon, over diverse aanpassingen aan zijn TD 
XPEG  motor 

2 juni “flits” praatje.  Als voorbereiding op de landelijke “Patronen" -rit 
vertelt Rosemarie Habraken iets over schietsport 
als hobby.  

7 juli “flits” praatje. Mark van Broekhoven vertelt iets over een 
vernieuwde en betere manier om een eventuele 
brand in onze oldtimers snel te blussen. 

4 augustus “flits” praatje. Wat er komen gaat ? 

1 september De tuin Bea van 
Grinsven 

Uitleg en rondleiding door de bijzondere tuin van 
Autosalon Doornhoek te Zijtaart 

6 oktober Lezing “verborgen 
schoonheden” 

Arnoud op de Weegh. Een in Zijtaart nog niet 
gegeven lezing over “slapende schoonheden” 

3 november “flits” praatje. Wat er komen gaat ? 

1 december Jaarvergadering Terugkijken op 2022 en presentatie van het 
jaarprogramma over 2023 


