
                                                                          
 

      Goede tijden                     Slechte tijden 

     
 
Met deze titel kunnen wij de afgelopen jaren kort en bondig omschrijven, vooral het slechte 
werd in 2020 en 2021 bij ieder MG-clublid duidelijk merkbaar. Er werden bijna geen meetings, 
vergaderingen en tentoonstellingen meer georganiseerd omdat alles verboden was. En heel 
veel clubleden kropen als beren in hun winterslaaphol en zijn daar bijna niet meer uit te krijgen. 
Want als er incidenteel een rit of een bijeenkomst georganiseerd werd, dan haakten de 
meesten af. Misschien wel begrijpelijk want wij worden er, net als onze MG’s.  niet jonger op en 
het risico op besmetting ligt overal op de loer. Maar je kunt natuurlijk ook de passende 
maatregelen nemen zoals vaccineren, mondmaskers dragen en 1,5 meter afstand houden. 
Maar dat laatste is in je MG moeilijk te realiseren. Wat de mondmaskers betreft, daar is 
momenteer zoveel voor te koop dat je iedere dag wel een ander masker kan dragen met 
daarop een MG-logo.  
Niet alleen voor onze club, maar ook voor iedere andere vereniging is de huidige tijd een 
dodelijk scenario. Je sociale contacten kwamen op een laag pitje te staan.  
En helaas hebben wij de afgelopen twee jaar ook afscheid moeten nemen van een aantal oud-
clubleden. Zelf heb ik mijn MG-hobby nog wel redelijk normaal uitgevoerd door zo af en toe 
samen met een paar MG-vrienden uit de omgeving van Nijmegen wat ritten te gaan rijden.  
En wat schetste mijn verbazing, ik ben in 2021 onderweg zelfs twee keer een onbekende MG-
TC tegengekomen. In mei kreeg ik in de buurt van Cuijk contact met een nieuw clublid die ook 
in het bezit is van een zwarte TC. En in september kwamen wij in de buurt van Dodewaard op 
de dijk weer twee zwarte MG-TC’s tegen. Dus niet ieder MG-beer zit in zijn hol verscholen.  
Ook voer ik nog kleinere restauratieklussen uit en schrijf voor diverse clubbladen en 
internationale websites artikelen met het onderwerp MG. Zo probeer ik de vlam van  
“the Mark of Friendschip“ toch nog een beetje brandend te houden. Maar krijg hierop maar 
zelden een reactie en dat vind ik jammer. Zijn we allemaal onze hobby een beetje aan het 
afbouwen of hebben misschien de hoge brandstofprijzen ermee te maken? Nou, nou, want 
wat zijn die de laatste jaren enorm gestegen.  



Ik kwam op het internet een paar afbeeldingen uit de veertiger jaren tegen, daarop staan 
lachende pompbedienden. Toen stond de Service aan de benzinepomp nog met een 
hoofdletter geschreven. En de prijzen waren ongekend laag, dus gooi maar vol.  
 

   
 

 
 



Maar nu zie je bij de pomp bijna alleen chagrijnige gezichten aan de kassa met een literprijs 
van bijna €2,00.  
 
Gelukkig werden er op de persconferentie van 25 januari diverse versoepelingen 
aangekondigd en dit biedt weer perspectief voor onze MGTTO.  
Ook kregen wij allemaal een mailbericht van ons bestuur betreffende de ALV 2022.  
Daarin zat een YouTube video bericht van onze voorzitter Patrick Roosen.  
In een jaloersmakende omgeving aan een Italiaans meer meldde hij dat de ALV 2022 in twee 
delen werd gesplitst, een deel online en het tweede deel met je fysieke aanwezigheid in de 
Heerlijkheid Eck en Wiel. Hij was nog voorzichtig, want wat hij toen nog niet wist, was dat de 
teugels door de regering wat de horeca betreft gevierd zouden worden.  
En daarom een oproep aan ieder clublid: ondersteun het bestuur en kom uit je winterslaap, 
neem je MG-mondmasker mee en ga daar naartoe! Dan kunnen we hopelijk elkaar weer eens 
ontmoeten en gezellig bijpraten. Want de vlam van “the Mark of Friendschip“ mag niet 
uitdoven. 
 
Met Octagonale groet, Stanley Daamen 
 
 

      
 
 
 
 
        
 
 
 
                                 
 
                                                       
 
 
 
 


