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Beste MGTTO-er,  

Berkhout regiorit 

We kunnen weer terugkijken op een mooi regio evenement. Enrico Baak had weer een mooie 
toertocht uitgezet in West-Friesland in een mooie landelijke omgeving, ditmaal met lekker 
najaarsweer. Start en finish waren bij het Eetcafé “De Overkant” in Berkhout. Weer een hele 
mooie opkomst we hebben veel regioleden kunnen verwelkomen, na koffie met appeltaart en 
bijgepraat te zijn konden we starten met de regio puzzelrit. Enrico had zijn best gedaan om weer 
wat aparte vragen te bedenken. Twee uitvallers, Bert van de Linden kon de rit niet uitrijden 
vanwege een defect aan zijn SA. Voor Ruud Vinke was het niet zijn dag, op de heenrit ging de 
motor van zijn 18/80 slecht lopen, zodat hij moest besluiten weer terug naar huis te rijden. Dan 
toch maar met de moderne auto de rit rijden, deze kreeg echter een lekke band, huidige auto’s 
hebben geen reserveband, dus moest de auto naar de garage worden gebracht. Voor de 
gefinishte was er de uitslag. Een gedeelde eerste plaats voor Thomas Heikens/Wilma Laurey en 
Rob/Kevin Oudejans en een derde plaats voor Kick/Irene Fakkeldij. 
 

 
  

 



 

 

Uitslag Berkhout regiorit 19-9-2021 Auto Pnt. 

1 Thomas Heikens 791 Wilma Laurey --- A 20 

1 Rob Oudejans 188 Kevin Oudejans --- L1 20 

3 Kick Fakkeldij --- Irene Fakkeldij 527 A 13 

4 Rijn van Baal ---  Klaas Borst ---  TD 8 

5 Ton Aelberts 1610 Willem van Gangelen 1332 TD 7,5 

5 Pieter van Kralingen 1569 R van Kralingen --- TD 7,5 

7 Bode Rothert 1260 Yvonne Rothert --- A 7 

8 Pim Dorrestijn 1039 Claire Dorrestijn --- L1 6,8 

9 Henk de Vries 871 Ruud de Vries 311 K3 6,7 

10 Herman Rump 1227 Daisy van de Velden --- A 6,5 

11 Cees de Vries 353 Christel de Vries --- B 6,4 

12 Aad van der Heide 1945 Wies van Aarst --- A 6,2 

13 A. v. Duijkeren 1610 Aelberts --- A 6 

14 Frits Post  473 Ria Post  --- TD 5 

15 Bert van de Linden 1303 Els van de Linden --- SA DNF 

16 Ruud Vinke 733 --- --- OM DNF 

 

 

Met de laatste landelijke rit van 3 oktober hebben we het rittenseizoen afgesloten. Het is 
spijtig dat het alweer de laatste rit van 2021 is geweest en dat we tot volgend jaar april moeten 

wachten om weer te kunnen rijden. Natuurlijk gaan we volgend jaar weer regioritten 
organiseren. Als iemand suggesties heeft of een rit wil organiseren horen wij dat graag. 
 

 
 

Er zijn dit najaar nog wel wat onderdelenbeurzen, zoals de British Car Club Day zondag 

28 november, leuke beurs voor Engelse merken clubs. Ook de MG-informatie en 

onderdelen dag 9 januari, beide in de Expo Hallen Houten, geen reden om ons te 

vervelen. 

 

Wij houden U op de hoogte van de regio activiteiten, en we kunnen weer gaan plannen 

voor 2022. 

 

Ton Kuylenburg en Rob Oudejans. 


