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           Beste MGTTO-ers, 
 
Op 21 mei werd met een matige opkomst van 9 wagens weer de roemruchte Zeelandrit gereden. 
Startpunt was deze keer het pittoreske Tholen. Na de traditionele koffie met bolus werd er gestart 
vanaf de haven voor een rit over de verassende achteraf weggetjes die Stan, ditmaal niet bijgestaan 
door Marijke maar door zijn kleinzoon, telkens weer weet te vinden. Het verbaast ons telkens weer 
hoe rustig deze wegen zijn, zonder veel fietsers, motorrijders en ander verkeer. Misschien heeft het er 
mee te maken dat altijd voor de zaterdag is gekozen, waarop veel mensen nog bezig zijn met allerlei 
huiselijke beslommeringen. Na een welkome lunch in een visrestaurant aan de haven van Bruinisse 
zijn we verder gereden naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk waar we op eigen gelegenheid 
rond konden kijken. De afsluiting van deze dag was in "de Brouwerij" in Kamperland. Bij het afscheid 
is Stan Wullems in het zonnetje gezet door Adrie Sars, die behalve de traditionele MG-wijn een 
speciale trofee uitreikte voor het organiseren van 10 Zeelandritten. De mensen die een aantal van 
deze ritten hebben meegereden weten hoeveel tijd in het samenstellen en organiseren is gestoken. 
Stan en Marijke, bedankt. 
 
 

    
 

  



  
 

  
 
Op de praatavond van 2 juni werd het "Flits"-praatje ingevuld door Rosemarie Habraken, Adrie Sars 
was er bij: 
 
Op de praatavond van 2 juni heeft ons regio-lid Rosemarie Habraken een presentatie gehouden over 
haar hobby, de schietsport bij S.V. Strijdlust ’87. Daarbij was naast de lichtbeelden een indrukwekkend 
arsenaal aan wapens letterlijk uit de kast getrokken: pistool, revolver, twee geweren, uitrichtapparatuur 
en verschillende soorten scherpe munitie. 
“Mag je daar zomaar mee over de straat” klonk het uit alle hoeken van de zaal. NEE, tenzij in het bezit 
van verklaring goed gedrag, een vergunning (zogeheten verlof) en een kluis aan huis. 
Een zeer leerzame en interessante avond, waarbij Rosemarie velen van ons deed verbazen over 
zoveel kennis en kunde van deze niet alledaagse wedstrijdsport. Het wekt dus geen verbazing dat 
Rosemarie inmiddels het vicevoorzitterschap bekleedt en nieuwe leden instrueert. 
Rosemarie, bedankt en we kijken uit naar de landelijke Patronenrit. 
 
 

  
 
 



 

 
 
 
 
Onze eerstvolgende bijeenkomst is op 7 juli. Deze avond is gezamenlijk met de A.D.O. 
Mark van Broekhoven van de firma FSS zal ons kennis laten maken met een nieuwe 
brandblusmethode die minder nadelen heeft met betrekking op extra schade zoals die bijvoorbeeld 
ontstaat als we met een meer gebruikelijke poederblusser blussen. 
 

 
 

Een nieuwe revolutionaire manier van 
brandbestrijding. 
 
Brand in je oldtimer. Je moet er niet aan denken. Het ontstaan van een brand kan 
verschillende oorzaken hebben. Kortsluiting in de bedrading. Ook kan een onderdeel in of 
nabij de motor kapotlopen waardoor er veel warmte ontstaat en kunststof, vet of olie vlam 
kan vatten. Een benzine lek kan ontstaan, als deze benzine vervolgens door warmte of 
vonken ontstoken wordt is er brand.  
 
Vaak begint een brandje onschuldig en klein, dan is het zaak om zo snel mogelijk te 
handelen, liefst  binnen 30sec 
 
Bij gebruik van een poederblusser ( i.v.m. oxidatie ) kan je direct weer opnieuw starten met 
de restauratie van je oldtimer. 
 
Deze nieuwe manier van blussen is geschikt voor alle branden van  A, B, C, F en elektrische 
branden,   
 
De fa Condensed Aerosol blussers van Fire Suppression Systems, ontwikkelde de Fire Stop 
Stick ofwel FSS-blusser. De oorsprong en uitvinding ligt in het Sojoez ruimteprogramma en 
nu dus ook te gebruiken voor onze oldtimers. 



De grootste voordelen, de Fire stop Stck is  geschikt voor alle brandklasse, maar 165 tot 
370gram, dus klein en compact past zo in je handschoenen kasje en dus binnen handberei., 
Belangrijk geen residu, dus geen neven- of restschade, onschadelijk voor gezondheid en ook 
zeer belangrijk: heeft geen onderhoud nodig. 
 
 

 
 
 
Tot slot de kalenders. 
 

 
 

 Praatavonden 2022 
datums omschrijving uitvoering 

7 juli “flits” praatje. Mark van Broekhoven vertelt iets over een 
vernieuwde en betere manier om een eventuele 
brand in onze oldtimers snel te blussen. 

4 augustus “flits” praatje. Nog in te vullen 

1 september De tuin Bea van 
Grinsven 

Uitleg en rondleiding door de bijzondere tuin van 
Autosalon Doornhoek te Zijtaart 

6 oktober Lezing  Arnoud op de Weegh. Een in Zijtaart nog niet 
gegeven lezing over “Slapende schoonheden” 

3 november “flits” praatje. Nog in te vullen 

1 december Jaarvergadering Terugkijken op 2022 en presentatie van het 
jaarprogramma over 2023 



 
 

 
 Voor de regiorit van 17 juli  vinden jullie de uitnodiging in een bijlage. 
 
 
Groetjes, 
Walter, Adrie en Hans 
 

Ritten en 
evenementen   

   Brabant/Zeeland  2022 

datums omschrijving uitvoering 
17 juli Regiorit Zuidwest Brabant en België 

Rit in het teken van het groen in 
Zundert en omgeving 

Jos Mouwen 

14 augustus Maas- en Duinenrit   Hans van Wanrooij 
4 september Gevangenisrit   John Verharen 
?? oktober Bezoek aan een restauratie bedrijf  
9 of 16 december Jaarlijks MGTTO regio  

Brabant/Zeeland  Diner 
Autosalon Doornhoek in Zijtaart. 

         Selectie   Overige                             belangrijke Datums    2022 

datums omschrijving uitvoering 
3 juli Landelijke "Kersen"rit Regio TTO oost 
29 / 31 juli MGTTO South weekend Regio TTO Zuid 
5/7 augustus  Classic Days (v/h Schloss Dyck)  Duitsland (Düsseldorf) 
28 augustus Borderline rit Regio TTO Zuid 
28 augustus Landelijke rit Regio Kennemerland 
2 / 4 september MMM-dag Zeeland 
08/11 september Inter Classic Maastricht 
11 september  Limburg op z'n mooist Regio TTO Zuid 
11 september MG informatie- en onderdelendag 

Houten 
 

17 / 18 september Octagon Tour MG Car Club 
23 oktober  British Car Club Day Houten 
26/27 november Eelde Classics  
   


