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Beste MGTTO-er,  

De clubactiviteiten van de MGTTO zijn gelukkig volgens het oude normaal alweer van start gegaan 
en hebben we alweer drie landelijke ritten mogen rijden. Ook heeft regio Kennemerland zijn 
activiteiten weer opgestart en hebben we weer een leuke regiorit gereden. De Houtrak regiorit op 
zondag 29 mei was met 11 equipes een goed bezochte regiomeeting. Na koffie en appelgebak kon 
er gestart worden. Vanuit de Houtrak golfclub weer tochtje met de Buitenhuizenpont en een rondje 
boven het Noordzeekanaal over dijkjes en rustieke wegen in een mooie landelijke omgeving. De 
gehele week was er mooi weer en de verwachting voor zondag was een stuk minder. Gelukkig is het 
op de rit droog gebleven maar was het wel wat fris. Om een beetje competitie te hebben en iedereen 
scherp te houden, hadden we een paar routevragen gedurende de rit. Thomas Heikens had de 
meeste juiste antwoorden, gevolgd door Henk de Vries en als derde was Robert Bas geëindigd. Na 
de rit was er tijd om onder het genot van een drankje bij te praten, kortom een geslaagde dag. 
 

 

 

 
 



Uitslag Houtrak regiorit 29-5-2022 Auto Pnt. 

1 Thomas Heikens 791 --- --- J2 70 

2 Henk de Vries 871 --- --- K3 65 

3 Robert Bas 1289 --- --- TD 52 

4 Anton Bas --- Cor de Jong 1891 TC 51 

5 Herman Rump 1227 Daisy van de Velden --- ZB 50 

6 Patrick Roosen 1809 Piera Curioni --- TD 45 

7 Frans Humme 566 Liesbeth Humme --- TA 41 

8 Rijn van Baal --- Mieke van Baal --- TD 40 

9 Enrico Baak 1068 Willem van Gangelen 1333 TD 30 

 

 
Volgende regio Kennemerland activiteiten  

Voor de tweede regio toertocht heeft Thomas Heikens aangegeven de organisatie hiervan voor 

zijn rekening te willen nemen. Hierna hebben we nog een landelijke MGTTO Kennemerland rit op 

de planning staan. Het regio jaar wordt door Enrico Baak afgesloten met weer een mooie rit in 

West-Friesland.  

 

  

REGIO AGENDA 2022 

Regio toertocht 17 juli georganiseerd door Thomas Heikens. 

MGTTO Landelijke Kennemerlandrit 28 augustus Ton Kuylenburg en Rob Oudejans. 

Regio toertocht 25 september georganiseerd door Enrico Baak. 

 

Peter IJzer  

Op 85-jarige leeftijd is ons clublid en oud-bestuurslid van onze club op 28 mei heengegaan. Zoals 
we Peter kennen was het een welbesteed, bourgondisch leven en is het behalen van deze leeftijd 
op zich al een prestatie. Het is altijd een MG-liefhebber geweest, een van de vele auto’s was een 
PA waarmee hij eind vijftiger jaren ook op het circuit van Zandvoort heeft gereden.  
 
 

Later een TA waarmee hij in 
clubverband heel wat kilometers 
heeft afgelegd. Hij heeft ook jaren 
deel uitgemaakt van het bestuur van 
de MGTTO in de functie van 
secretaris. Peter was een markant 
persoon in het club gebeuren. 
Samen hebben we de Vogezenrally 
gereden, ook diverse reisjes naar 
Engeland en natuurlijk veel TTO-
meetings.  Over al de escapades 
van Peter gedurende deze tripjes, 
zijn er nog genoeg verhalen 
beschikbaar om er een boek mee te 
vullen. Zelf kon Peter voor het 
clubblad mooie verhalen schrijven, 
wat ook door de leden zeer 
gewaardeerd werd. Het 
waarheidsgehalte hiervan was soms 
wat minder, alles om het verhaal wat 
smeuïger te maken.  

De laatste tijd ging het steeds slechter met zijn gezondheid, veel dialyse etc. We zijn met een  
aantal MG’s naar zijn uitvaart gekomen. Maddie, familieleden van Peter wens ik namens  
MGTTO heel veel sterkte. 

 
 
Wij houden U op de hoogte van de activiteiten, 
Ton Kuylenburg en Rob Oudejans.  


