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           Beste MGTTO-ers, 

 
 

De laatste rit van augustus was de "Oude Maasrit" uitgezet door Hans van Wanrooij  
Ondanks matige weersomstandigheden was het een geslaagde rit. Hieronder een 
verslag van Walter Jacobs. 
 
 

“Oude Maas rit” 

 
 

Op zondag 30 augustus worden we hartelijk ontvangen door Hans van Wanrooy  in 
het Oude “Tramstation” in Elshout. Dit was een oude halteplaats aan de tramlijn van 
’s-Hertogenbosch naar Heusden. Met 24 ingeschreven wagens een zeer mooie 
opkomst. Helaas, vermoedelijk door het mindere weer, wat achteraf erg mee viel, 
waren  er wel een paar afzeggingen.  

 
 

 
 

 

Hans heeft best wat ervaring met het uitzetten en organiseren van ritten en dat was 
ook duidelijk in het eindresultaat te merken, want de  rit  was uitgezet in bolletje/pijltje 
en de afstanden zijn in km en mijlen.  Met medewerking van Huib Bruijstens was de 
rit ook digitaal in GPX formaat. 
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De rit ging  over kleine dijk-  en slingerweggetjes, door dorpjes en vestingsteden en 
langs de Afgedamde Maas. Onderweg waren er leuke plekjes om te picknicken of om 
op een terrasje wat te drinken of te eten.  
Enkele hoogtepunten uit de rit waren: De vestingstad Heusden, hier vindt men leuke 
winkeltjes kan men wandelen over de stadswallen met uitzicht over de Bergsche 
Maas. Daarna ging de rit verder naar Dussen, waar we het gelijknamige kasteel 
bezochten. 

 

Een ander leuk vestingstadje is Woudrichem (in het Brabants: Woerkum). Hier zijn de 
speelfilm Oorlogswinter en de tv-serie Dokter Tinus opgenomen. 
Via het Eiland van Nederhemert, waar een van de oudste speeltuinen van Nederland 
(105 jaar oud) te vinden is en het kasteel van Nederhemert reden we weer terug naar 
Elshout, waar we rond 16.00 uur eindigden bij ‘het Oude Tramstation”  
Hans bedankt voor de mooie rit en misschien iets voor een jaarlijkse traditie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Op de niet al te drukke maar wel erg gezellige praatavond van 3 september heeft Ad 
Sars een "Flits"praatje gegeven over zijn oliepomp-perikelen. Hierin heeft Ad 
uitgelegd dat het falen van een klein onderdeeltje toch grote gevolgen kan hebben. 
Een leerzame avond waarin Ad met ondersteuning van geprojecteerde afbeeldingen 
en onderdelen van de oliepomp het probleem duidelijk wist uit te leggen.  
 
Na het plots wegvallen van de gehele oliedruk, wordt het natuurlijk zoeken naar de 
oorzaak. 
Gebroken/gescheurde olieleiding of defecte oliedrukmeter zijn snel uitgesloten.  
Vervolgens denk je dan aan slechte werking van de oil pressure relief valve. 
Na verwijdering van de plug onder het pompdeksel, kwamen samen met kogel, veer 
en kogelgeleidebus ook metalen deeltjes naar buiten die daar niet hoorden (zie foto) 
Na demontage van de pomp bleek de borgring verdwenen die de as in axiale richting 
op zijn plaats moet houden. De as was daardoor gedeeltelijk richting motorhuis uit 
het tandwiel geschoven. 
De verdwenen borgring bleek tussen tandwielen en pomphuis tot kleine stukjes 
vermalen, met als gevolg onherstelbaar beschadigd pomphuis en tandwielen. Zelfs 
de spie tussen as en tandwiel was  zichtbaar vervormd. De pompas zelf vertoonde 
geen zichtbare beschadiging. 
Je moet er niet aan denken dat in geval van een vastloper, hoogstwaarschijnlijk ook 
de tanden van nokkenas en pompas worden vernield 
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In Totally T-type 2,  issue 54 en 61 is meer te vinden over dit onderwerp. 
 
Ad Sars 
 
Door Harry en Bea was de ruimte geheel Corona proef  ingericht met ronde tafels en 
een loop richting voor het afhalen van koffie en drankjes. 
Ad bedankt voor je bijdrage aan deze gezellige en leerzame avond 
 
 
De eerstvolgende praatavond is op donderdag 1 oktober. 
Dan zal Jos Kroon een "Flits"praatje maken. 
Jos heeft een heel bijzonder derde remlicht gemaakt. Je ziet het niet maar het is er 
wel degelijk. 
 
 
Groetjes, 
Walter, Adrie en Hans.                        
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           



 Praatavonden 2020 

datums omschrijving uitvoering 

2.  januari, Nieuwjaars bijeenkomst Gezellig bijeenkomen en de laatste 
nieuwtjes uitwisselen. 

6.  februari, “flits” praatje.  Door Martin 
van der Pluijm 

Legt uit hoe je ritten uitzet d.m.v. Google 
Maps 

5.  maart, Martin van der Pluijm Workshop rit uitzetten met Google Maps  

2.  april, “flits” praatje. door Jos 
Kroon 3e remlicht 

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

7.  mei, Meguiar’s poetsmiddelen 
Demo en lezing 

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

4.  juni, “flits” praatje. Door Bea 
van Grinsven 

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

2.  juli, Restauratie project MG GT 
door Jeroen van Lange 

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

6.  augustus, Rondleiding tuin van Bea 
en Harry van Grinsven 

Start 8.00 uur 

3.  september, “flits” praatje. door Ad Sars Verhaal over oliepomp-perikelen 

1.  oktober, “flits” praatje. door Jos 
Kroon 

3e remlicht 

5.  november, “flits” praatje   

3.  december, jaarvergadering Terug lijken op 2020 en vooruit op 2021 

 

 

 

 

 

 Evenementen 2020 
datums omschrijving uitvoering 

05   januari  Onderdelen dag  Houten. 

23   februari Alg leden vergadering  Eck en Wiel 

05   Maart  Rondleiding  Daf museum  
Eindhoven 14.00 uur 

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

21   juni                       British Autojumble Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

27   juni Zeelandrit  Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

26    juli Regio TERRASSEN  rit Gaat door 

       augustus           BBQ en rit Doornhoek   Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

30 augustus Oude Maas rit Gaat door 

06   sept                    De  “Patronen” rit. 
Mari en Rosemarie 
Habraken / Bert en Els 
Robben 

. Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 
Lustrum MGCC van 4-6 sept Is verzet naar 
2021 

04   oktober                                               Landelijke rit Brabant 
Zeeland 

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

       november           Bezoek aan 
Restauratiebedrijf       

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

       december  Jaarlijks MGTTO diner Auto Salon Doornhoek in Zijtaart  “on hold” 
 

 



 

 

 

      Overig                                        belangrijke Datums    2020 

datums omschrijving uitvoering 

14-14    maart,               British Cars & 
Lifestyle  

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

25-29    maart, Techno Classica Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

05-07    juni,  Lustrum MGCC met 
Octarun tour     

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

31-02    juli/augustus, Meerdaagse rit  Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

05-09    augustus,        Event of the year Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

30         augustus, Borderline Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

05-06    september, Beaulieu    

   

 

 

 

 

Beek en Donk 24-9-2020 
 

 


