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Beste MGTTO-er,
Met de laatste regiorit van 25 september hebben we het rittenseizoen afgesloten. Het is spijtig dat
het alweer de laatste rit van 2022 is geweest en dat we tot volgend jaar april moeten wachten.
Landelijke Kennemerlandrit
Een start/finish locatie vinden voor een evenement is een van de uitdagingen voor de uitzetters, je
wil niet altijd van dezelfde locaties gebruikmaken. Het moet aan een aantal criteria voldoen, een
goede parkeerplaats voor de MG’s en een terras om buiten te kunnen zitten. Dus ditmaal een
nieuwe locatie bij de Buitenkaag. Een mooie zonnige dag voor een landelijke rit, na de gebruikelijke
koffie met appeltaart, tijd voor de start. We hadden een route uitgezet door gebieden waar je leuk
kunt rijden. Het was geen moeilijke puzzeltocht, ditmaal zonder bordjes met routecontrole letters.
Met een aantal vragen is er ook een goed klassement te maken. Equipe: Henk en Elise de Vries
hadden de beste score behaalt goed voor de eerste prijs, gevolgd door Kevin en Berry Oudejans en
als derde Thomas en Sabien Heikens.

Berkhout regiorit
We kunnen weer terugkijken op een mooi regio evenement. Enrico Baak had een toertocht
uitgezet in West-Friesland in een mooie landelijke omgeving. Start en finish was bij het Eetcafé
“De Overkant” in Berkhout. De weersverwachtingen waren de voorafgaande dagen niet zo best
geweest, maar het weersbericht gaf voor zondag een zonnige dag aan. Enrico was natuurlijk
bezorgd in verband met de trage voortgang van de aanmeldingen. Alles kwam uiteindelijk goed
en resulteerde in een mooie opkomst. Alleen een klein regenbuitje gedurende de koffie met
appeltaart en daarna was het droog en konden we starten met de regio puzzelrit. Een route
rondom Hoorn en het IJsselmeer met mooie plaatjes van zeilboten. Enrico had zijn best gedaan
om weer wat aparte vragen te bedenken. Voor de gefinishte was er de uitslag, de prijzen vielen
ditmaal bij Thomas Heikens/Wilma Laurey, Rob Oudejans/Sabien Heikens en Kevin
Oudejans/Laura Buis.

Uitslag “De Overkant” regiorit 25 september 2022
Uitzetters Enrico Baak en Willem van Gangelen
1 Thomas Heikens
791 Wilma Laurey
2 Rob Oudejans
188 Sabien Heikens
3 Kevin Oudejans
--Laura Buis
4 Ruud Vinke
733 Ruud de Vries
5 Nico Baas
1783 Heleen Baas
6 Frits Post
473 Ria Post
7 Henk de Vries
781 Richard de Vries
8 Kay van Ginkel
1366 Ria van Ginkel
9 Peter van den Heuvel
1170 Mieke van den Heuvel
10 Robert Bas
1289
--11 Rijn van Baal
1868 Mieke van Baal
3 Equipes gestart, geen formulier ingeleverd.
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Auto
A
L1
PA
1880
TC
TD
K3
TD
VA
TD
TD

Pnt.
85
85
65
64
60
60
55
45
45
40
40

Op zondag 23 oktober was er de British Car Club Day, een leuke beurs voor Engelse merken
clubs in de Expo Hallen Houten. Het was weer een gezellige druk bezochte beurs, met veel
clubleden met een of meer tafels met onderdelen. Ook ditmaal had de MGTTO weer een mooie
stand met de prijswinnende F1 Stiles.

Natuurlijk gaan we volgend jaar weer regioritten organiseren. Als iemand suggesties heeft of een
rit wil organiseren horen wij dat graag.
Wij houden U op de hoogte van de regio activiteiten, en we kunnen weer gaan plannen voor 2023.
Ton Kuylenburg en Rob Oudejans.

