nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte van de ont
wikkelingen.

Van de voorzitter
Ik heb het niet geturfd, maar Skyradio draait elke twee uur
dezelfde platen. Dat krijg je als je ‘zoveel mogelijk thuis
moet blijven’. Dan gaan dat soort dingen opvallen.
Dit voorwoord had over de laatste gezellige technische
middag van de winter, de eerste uitstekend verzorgde rit,
en het overvolle programma dit voorjaar moeten gaan. Maar
niets van dat alles. Een virus gooit het hele leven in de war.
Alsof je in een science fiction film zit waarbij de hele
buitenboel radioactief is geworden. Onwerkelijk.
Voor 2020 hebben zich uitzonderlijk veel nieuwe vrijwil
ligers gemeld een rit te willen organiseren. Het programma
liep vanzelf vol, met soms twee weekenden achter elkaar
een rit. De grote landelijke spreiding was daarbij een zegen.
Flevopolder, Drenthe, West-Brabant, Zuid-Limburg, Velu
we en Zeeland stonden op het programma. We hopen van
harte dat we in het najaar nog een paar leuke ritten kunnen
doen. En al deze mensen hun enthousiasme vasthouden en
er volgend jaar weer staan.
Ik ben Ton van der Vorm Lucardie en Dick Keijman
dankbaar dat zij, ondanks de ontbrekende formele benoe
ming, de taken als evenementencoördinator en secretaris
hebben opgepakt. Later dit jaar gaan we de Algemene Le
denvergadering wel een keer houden. Via de website en de

Op het moment van schrijven ligt het niet voor de hand dat
het clubweekend in juni doorgaat. Een camping is nu geen
handige plek om te verblijven. Later dit jaar kunnen we
kijken of ‘aangepast toeren’ een optie is. Eens afwachten
hoe de anderhalvemetereconomie er uit gaat zien.
Deze Minorage moet de sleur van de coronadagen een
beetje breken. Complimenten aan de redactie dat zij toch
weer een interessant en goed gevuld blad weet te brengen.
Weer even wat anders dan Netflix of een radiozender die
het ook niet meer weet.
Stay safe,
Theo van de Velde
Voorzitter MMCN

Van de redactie
Deze keer geen extra dik nummer helaas, door de afgelas
tingen van diverse club activiteiten zijn minder artikelen
aangeleverd, toch zijn we nog in staat geweest naar wij
vertrouwen een interessante Minorage te leveren.
Dit danken we aan de inzenders van zowel bestuur als
clubleden, allereerst een artikel over de National Rally 2019
van Pieter Cassé.
De vragenestafette is ook nu weer een bijzonder onderdeel
van de Minorage, deze keer van Rolf Noordhof.
Verder informatie van het bestuur zoals betreffende Corona
i.v.m. de evenementen en besluiten bestuur nu de ALV niet
doorgegaan is.
Gaarne maken we u in deze Minorage ook attent op de nog
geplande evenementen daarbij in acht nemend de onzeker
heden betreffende deze planning i.v.m. het Corona virus.
Ofschoon we nu diverse kandidaten hebben voor de vrage
nestafette in de volgende Minorages blijven we nog steeds
op zoek naar een van de leden die wat wil vertellen over
zijn of haar Morris Minor. We willen voor de toekomst nog
steeds een ieder, die nog nooit aan de vragenestafette heeft
meegedaan en zich overgeslagen voelt, oproepen om van
zich te laten horen. Ook over u willen we van de (bol)hoed
en de rand weten!
Gaarne het volgende e-mail adres gebruiken voor corres
pondentie met de redactie: minorage@morrisminorclub.nl,
Veel leesplezier met deze Minorage!
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National Rally 2019
Langzamerhand begin ik een regelmatige bezoeker van de
National Rally van onze zusterclub in Engeland te worden.
Op de Engelse wegen merk je toch het beste wat de beden
kers van het Morris Minor concept voor ogen stond toen ze
de auto ontwierpen en bouwden. En omdat ik dan toch in
Engeland ben, verzin ik een thema om de dagen rondom de
NR zinvol in te delen. Zo heb ik Constable country door
kruist, de Cotswolds bereden, Gloucester en Blenheim
Palace bezocht. Ook heb ik het Imperial War Museum in
Duxford bekeken. Vorig jaar besloot ik de maker van onze
auto achterna te gaan en de plaatsen te bezoeken, waar hij
actief is geweest. William Morris is een gigant in de indu
striële geschiedenis van Groot-Brittannië in de vorige eeuw.
Hij heeft een carrière gemaakt van een kansarm kind,
waarvan de vader vroeg stierf tot de verheffing in de
adelstand aan het einde daarvan. Voor ons Minoristen is het
verhaal gesneden koek, dat William zelfgemaakte fietsen
verkocht vanuit de voorkamer van het ouderlijk huis als
teenager. Behalve een begaafd techneut was hij ook een
slimme zakenman, die precies aanvoelde waar zijn klanten
behoefte aan hadden. Stel dat hij zijn droom had kunnen
verwezenlijken arts te worden, dan zouden we nu verstoken
zijn geweest van zijn geweldige auto’s. Hij kon ook goed
talenten aan zich binden, waardoor hij zelf in staat was lange
zeereizen te maken naar Australië.

Als je een reisplan wilt maken, stuit je op de merkwaardige
situatie, dat er vrij weinig plaatsen zijn waar je sporen van
hem kan aantreffen. Je begint te zoeken in en rondom Ox
ford. Het is mij niet gelukt zijn geboortehuis te bekijken,
omdat het niet direct vond. Wel is zijn woonhuis in Nuffield
Place een plek om te bezoeken. Het huis staat op een groter
domein, dat nu is overgedragen aan de medische school, als
onderdeel van de Nuffield Foundation. Deze foundation
kwam voort uit de Nuffield College , gesticht in 1943 in
Oxford. De Foudation was de paraplu waaronder al zijn
liefdadigheidswerken werden ondergebracht. Hij stierf
kinderloos en zijn hele vermogen ging naar de Foundation.
In 1952 werden Austin en Morris samengevoegd in de
BMC. Hij was de eerste directeur, maar al heel snel na een
jaar werd hij opgevolgd door een Austin man Leonard Lord.
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Vanaf dat moment was William Morris een geëerd man in
BMC, had hij veel contact met de fabriek en adviseerde hij
de leiding en de ontwerpers.
Een bezoek aan zijn huis, dat nu als museum is ingericht,
is zeer de moeite waard. Het adres is Bradley Rd, Henleyon-Thames RG9 5RY, Verenigd Koninkrijk. Vooral ook
omdat een bestuurder van een auto uit zijn erfenis een
speciale behandeling krijgt. Ik stond eerst op de algemene
parkeerplaats met mijn MM Tourer verloren tussen modern
spul. Maar gelukkig werd ik aangesproken door een vrij
williger, die in het museum werkte en die mij verwees naar
de speciale ingang voor Morris verslaafden. Ik kon het niet
laten wat luid de opmerking te maken tegen de vrijwilliger,
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een stevige rokersgewoonte. Ook is in huis de ijzeren long
te bewonderen, die hij heeft ontworpen, als donatie aan een
ziekenhuis. Er ligt een echte Engelse tuin rondom het huis,
waarin het zeer goed toeven was met thee en cake. In een
hekwerk werd je er aan herinnerd, dat de eigenaar wat met
Morris auto’s had. In een schuurtje trof ik de Wolseley 8
van her Ladyschip aan, waarvan de carrosserie in een rede
lijke staat was. Als je een liefhebber van het Engelse plat
teland bent, dan is een bezoek aan het huis een pertinente
noodzaak. Helaas was ik niet meer in de gelegenheid de
kerk in de nabije omgeving te bezoeken waar William is
begraven.

dat ik tussen allemaal verkeerde auto’s stond, hetgeen ge
lukkig tot een glimlach van een eigenaar van iets moderns
leidde. Ik mocht de oprijlaan oprijden, die vele malen door
William en zijn vrouw in elk hun Wolseley 8 was bereden
tot aan de voordeur van het huis, mits ik maar het hek
achter mij sloot ter voorkoming van het binnendringen van
herten. Daar werd ik verwelkomd door de leiding van het
huis, die zeer veel belangstelling voor mijn auto had. Hij
bezwoer mij dat de auto het hoogtepunt van de dag was,
hetgeen mij tevens een vrij entree opleverde.
William besteedde geen overdreven luxe aan zijn huis, maar
hij was wel gesteld op moderne snufjes voor die tijd als
badkamers met warm en koud stromend water en moderne
toiletten. De inrichting van de kamers zonder bijzondere
opsmuk was zoals te verwachten in een Engels landhuis.
Bijzonder was, dat hij in zijn slaapkamer een complete fijn
mechaniek werkplaats had, waar hij klokken en horloges
als hobby repareerde. Omdat hij een slechte slaper was en
midden in de nacht klokken repareerde, sliep zijn echtge
note in een andere kamer. Overal liggen de getuigen van

De volgende dag naar Oxford om verdere sporen van de
man te vinden. En dan overvalt je de verbazing, dat er
vrijwel niets meer te vinden is. Het Nuffield College staat
er in volle bloei. Als kind van drie woonde hij op 16 James
Street. Op dat huis is een plaquette aangebracht. Zijn eerste
fabriek, nadat hij de voorkamer had verlaten waar hij zijn
fietsen maakte en verkocht via de winkel in de 48 High
Street, staat aan de Longwall Street. Het is nu verbouwd als
studenten-accommodatie. Niets op de gevel herinnert aan
het industriële begin van zijn imperium. Ook de barracks
bestaan niet meer, waar hij later naar verhuisde. Opmerke
lijk is, dat hij overal in de Midlands fabrieken had staan
waar de verschillende merken werden gemaakt. Aan deze
versnippering kwam een einde toen BMC werd opgericht.

Op weg naar Kelmarsh Hall kan je vanaf Oxford niet het
Britse Auto Museum in Gaydon ongemerkt passeren. Als
je de hoogtepunten van de Britse massaproductie van auto’s
wilt zien dan is dat de plaats om naar toe te gaan. William
Morris wordt daar extra geëerd, omdat men zijn kantoor in
de barracks heeft overgebracht naar het museum en men
zijn eigen Wolseley 8 prominent heeft neergezet in het
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museum. Als je de glorieuze geschiedenis ziet van de
Britse auto-industrie, de producten, waarvoor nog steeds
heel veel mensen warme gevoelens hebben, ontsnap je niet
aan een melancholieke gedachte over de huidige Brexit-
periode. De Britten hebben de oorlog gewonnen en de vrede
verloren. Vanaf 1945 heeft de Queen het empire alleen maar
in omvang en betekenis zien verminderen. En nu wordt
onder leiding van de Tories een krachtige poging onderno
men om het Verenigd Koninkrijk uit elkaar te laten vallen
door een no-deal Brexit op tafel te houden tot 1 januari 2021
en een onzichtbare handelsgrens in de Ierse Zee met
Noord-Ierland.
Er worden op dit moment 1,9 miljoen auto’s per jaar ge
maakt aan de overkant. Alleen hebben de Britten er niets
meer over te zeggen. De voormalige vijanden Frankrijk,
Duitsland, Japan en de voormalige koloniën India en delen
van Maleisië bepalen nu wat de Britten aan onderdelen in
elkaar mogen zetten. Alles bepalend is de fiscale afhande
ling voor de Britse auto-industrie in een handelsovereen
komst met de EU. De auto-industrie bevindt zich wereld
wijd in een grote transformatie, die ook geografische
verplaatsingen gaat betekenen. En het Verenigd Koninkrijk
zal als belangrijk auto-producerend land sterk in betekenis
kunnen gaan afnemen. Honda verdwijnt uit Swindon,
Nissan maakt niet alle auto’s voor de Europese markt meer
in Sunderland. BMW overweegt de productie van de Mini
over te brengen naar het continent. De kennis van water
stof-auto’s en elektrische auto’s moet allemaal geïmpor
teerd worden. Wat een affront, dat Landrover ook in Tsje
chië zal worden gemaakt. Vroeger heerste Brittannië over
de golven, nu is dat omgekeerd. En het proces schijnt niet
te keren te zijn.
Onze Britse zusterclub heeft wel een zwak voor ons. Afge
lopen rally kreeg onze club de International Award als
waardering voor onze langjarige aanwezigheid op de NR.

Er zijn veel leden, die warme banden hebben met leden van
de Britse club en er al vele jaren naar toe gaan. De Britse
Morris-liefhebbers willen blijkbaar niet graag met hun rug
naar het continent staan. En dat zouden wij kunnen marke
ren door beide clubs een blijvende ode aan William Morris
te laten brengen in Oxford. Wij zijn nu eenmaal drie jaar
ouder en wij moeten ons zusje de suggestie doen in 2023
gezamenlijk een plaquette op de gevel te bevestigen van het
gebouw aan de Longwall Street in Oxford als herinnering
aan 75 jaar Morris Minor-productie. Dat eist overleg met
ons zusje, de universiteit die nu het gebouw in eigendom
heeft en mogelijk het gemeentebestuur van Oxford. Wij
kunnen hiermee onze diepe verbondenheid tonen met de
bewoners aan de overkant, die nog een zeer lastige toekomst
tegemoet gaan. Ik ga dit jaar naar de NR om de sfeer van
de post-Brexit te proeven en de Britse vrienden, die dat
behoeven, een hart onder de riem te steken.
Pieter Cassé
29 januari 2020

NRR 2019
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Molly 50 jaar
Deze Almond-groene Morris Minor 2-deurs saloon is op
19 april 50 jaar geworden.
Een mooie reden om haar te (trakt)eren met een reportage.

Nadat Rolf en Annette Noordhof drie jaren geleden binnen
Leusden zijn verhuisd, hebben zij de beschikking over een
garage. Daar moest natuurlijk een oldtimer in, de droom
van (bijna?) iedere man . Het werd de start van een nieuwe
hobby. Hieronder een verslag van hun eerste avonturen.
Aankoop
We hebben ons eerst wat georiënteerd en vielen al snel voor
de charme van de Engelse Morris Minor. Een belangrijke
voorwaarde was dat hij ook goed in onze garage moest
passen; dat gaat met bijvoorbeeld een Amerikaanse slee niet
lukken. We hebben proefgereden met een Morris uit 1956
waaraan de eigenaar in Scherpenzeel al 30 jaar niets had
vernieuwd. Leuk om een keer in te rijden maar ongeschikt
om goed in het huidige verkeer mee te kunnen komen.
We zagen ook een prachtige Morris te koop in Arnhem waar
we op af zijn gegaan. De eigenaren wilden persé beiden
meerijden en bleken spontaan zelf weer verliefd te worden
en later na een bod toch niet te willen verkopen.
Toen zagen we in augustus 2018 deze beauty staan bij Loco
Parts in Brabant: met een uniek open dak en zelfs van de
eerste eigenaar! Na een proefrit waren we héél geïnteres
seerd; ondanks of misschien wel juist vanwege flink wat
patina. Als je op leeftijd komt mag de ervaring best zichtbaar
zijn, wel?
Toch heb ik eerst nog contact gezocht met het ‘orakel van
de club’ die mij wist te vertellen dat dit een van de laatste
wagens is die origineel door de firma Molenaar is geleverd
op 23 april 1970. De auto stond op de laatste twee pagina’s

van hun oorspronkelijke administratie vermeld, inclusief
aan welke dealer en eigenaar aan wie de auto is geleverd.
Ik ben ook nog met onze dochter en schoonzoon naar het
statige huis van Evert Spapé in Den Haag gereden, waar we
na een kop thee nog een ander wagentje zijn wezen bekijken
wat hij te koop wist staan. Daarna wist ik zeker dat het toch
deze groene zou worden.
Een spannende hobby…
Na wat heen en weer contact was de koop snel rond. Er
werd eerst nog een heupgordel in gemonteerd waarna wij
haar eind september 2018 konden afhalen in Oirschot.
Direct aansluitend was de schouwing en keuring bij RDW
gepland, want de auto had al heel lang geen actief kenteken
meer.
Toen we een laatste proefritje maakten bleek dat de nieuwe
bouten van de heupgordel tegen het cardanhuis aan tikten,
geen fijn geluid. Dit was echter snel te verhelpen door ter
plekke de bouten af te zagen. Nadat het papierwerk in orde
was gemaakt, snel op weg naar de RDW. Dat verliep niet
vlekkeloos helaas.

Omdat de tank praktisch leeg was, eerst maar even volge
gooid met 98 waarna de auto niet goede wilde starten: hij
verzoop. Een paar Brabantse jongens waren snel bereid om
ons even aan te duwen (een slinger hadden we toen nog
niet) en we gingen gauw naar de snelweg. Eenmaal op de
highway aangekomen bleek de auto boven de 80 regelma
tig te horten en stoten… en dit werd steeds erger. Ik dacht
eerst nog dat er wat vuiltjes uit de carburateur moesten,
maar het was niet meer te doen. Op de vluchtstrook gezet
en ons aller ANWB gebeld. Maar die helpen je niet als je
geen actief kenteken hebt…ook niet als je platina lid bent.
De verkoper heeft ons toen toch maar zelf opgehaald, op
de trein gezet en de auto mee terug genomen. Onze eerste
avonturen met een Engelse auto… keep calm and carry on.
Een week later is dat auto, die op drie cilinders bleek te
lopen, alsnog in Leusden afgeleverd met vernieuwde bou
giekabels en verdelerkap. Helaas bleek al meteen dat de

8

Morris Minor Club Nederland

Volgens de verkoopadvertentie was de auto “technisch
perfect in orde gemaakt, de motor en versnellingsbak in
perfecte staat en tevens zijn de remmen en het hele koel
systeem vernieuwd”. Tot nu toe bleek dat hierop wel wat
was af te dingen….
De auto sloeg gelukkig aan zodat de auto naar binnen ge
reden kon worden voor inspectie. Ik kreeg meteen een be
risping omdat ik over de smeerput was heengestapt, hetgeen
heel gevaarlijk is en wij werden dringend verzocht aan de
kant op een bankje plaats te nemen. Van daaruit moest ik
machteloos toezien hoe de keurmeester lang probeerde de
auto opnieuw te starten en toen deze eenmaal teken van
leven gaf, was zijn tactiek om de motor lange tijd enorm
veel toeren te geven en bekant op te blazen. Verder gebeur
de er niet zo veel bijzonders maar uiteindelijk kwam het

benzinetank lekkage had; bij de aansluiting met de leiding.
De geur daarvan was zelfs zo erg dat wij dit roken in onze
slaapkamer aan de andere kant van het huis. Ik ben er ’s
nachts nog uit gegaan om het te proberen te verhelpen. Niet
grappig.
Wèl een reden de consequenties van een nieuwe hobby
onder ogen te zien en het probleem eens goed aan te pakken.
Meteen via ESM (Morrisminorspares.com) een nieuwe
benzinetank, koperen leiding en nog wat zaken besteld.
RDW
Omdat wij de eerste afspraak bij het RDW hadden gemist
moesten we een maand wachten op een nieuwe kans om de
auto officieel de weg op te krijgen.
Omdat eind oktober de motor nog niet lekker stond afgesteld
sloeg die geregeld af zodat de rit erheen opnieuw spannend
was en mijn vrouw zelfs de auto een keer op een grote
kruising heeft aangeduwd. Letterlijk een doorzetter!
Bij de RDW was na lang wachten dan eindelijk het uur der
waarheid aangebroken. Zouden de papieren kloppen?
verlossende woord: alles was in orde en wij konden weer
de weg op volgens de RDW. Ironisch genoeg moesten wij
wel even vragen aan de keurmeester om ons aan te duwen
zodat wij plaats konden maken voor de volgende!
Later heb ik nog een nieuw kentekenpasje geregeld, omdat
de RDW de verkeerde motor(vermogen)gegevens erbij had
gezocht. Deze stonden namelijk niet op de originele eerste
papieren. Het nieuwe pasje werd kosteloos opgestuurd.
Twee weten meer dan één
Samen klussen is veel gezelliger dan alleen, dus inmiddels
heb ik een vaste klusmaat gevonden in de persoon van
vriend Geert Heinhuis.
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Gezamenlijk hebben we de auto voorzien van nieuwe
benzinetank en leiding naar het motorblok en meteen ook
een benzinefilter gemonteerd.
De auto bleek helaas alleen te beschikken over de contact
sleutels, dus we konden de portieren en klep niet op slot
doen. Ik had al een endoscoop in huis gehaald om achter
het slotnummer te kunnen komen na verwijderen van de
deurbekleding. Toen hoorde ik van Evert dat je via de
website van het British Motormuseum een certificaat van
het ‘British Motor Industry Heritage Trust’ kunt kopen
waarop allerlei technische gegevens van je auto vermeld
staan; inclusief het sleutelnummer.
Dit was eenvoudig achter de laptop te regelen. Het span
nendste was of het vermelde nummer wel van de ontbre
kende portiersleutel zou zijn... die van het contactslot wist
ik immers al. Maar gelukkig kreeg ik een andere nummer
en ook hier kon Evert (erelid-met-recht) mij helpen aan een

originele sleutel. Verder heb ik via hem ook een ander slot
voor de achterklep geregeld en heb ik wat onderdelen
kunnen scoren om de auto helemaal heel en compleet te
maken; zoals een nieuw asbakje, een originele autokrik
(nooit gebruiken hoor! niet een echt veilig ding) en natuur
lijk een slinger. Het ontwerp dateert immers uit 1948.
Toen wij in februari 2019 naar een Technische middag in
Barneveld reden, strandden we in het zicht van de haven.
Gastheer Koloos was zo vriendelijk om met zijn 4x4 de
laatste 2 kilometers een sleepje te geven. Henk Manders
constateerde dat de dynamo was overleden. Het toeval wilde
dat Koloos twee Morrissen in revisie had en daar geen
nieuwerwetse zaken zoals een wisselstroom dynamo meer
in wilde hebben. Ik kreeg dus een goed exemplaar mee wat
ik later heb gemonteerd.
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Dynamo
Dat is ook weer een leerzaam verhaal op zich geworden.
Ondanks dat we netjes de handleiding hadden gevolgd,
zoals het omkabelen zodat de spanningsregelaar overbodig
wordt, bleek de dynamo maar steeds geen stroom te geven.
Ik heb zelfs de dynamo nog weer uitgebouwd en na laten
kijken bij een gespecialiseerd bedrijfje in Zeist. Uiteinde
lijk bleek dat het rode lampje wat steeds netjes aan en uit
ging op het dasboard, het lampje van de oliedruk was. Nu
heeft een wisselstroom-dynamo een startspanning nodig
om te kunnen werken en een gelijkstroom-dynamo niet.
Toen herinnerde ik mij dat bij het kopen van de auto er
continue een lampje brandde wat nog zou worden verholpen
voor de aflevering. Er is kennelijk simpelweg een lampje
weggehaald en het oliedruklampje op het plekje van accu
spanning in het dashboard gezet. Kom daar maar eens
achter!

Met een simpel fietslampje ingeschroefd bleek het al te
werken, alleen brandt die snel door omdat deze voor 6 volt
is gemaakt. Gelukkig zit leverancier Imparts in Ede niet al
te ver weg en was dit onderdeel snel gehaald.
Omdat ik per ongeluk op het kachelhuis (origineel in de
export-auto’s van Minor) had geleund, was deze gebarsten.
Gelukkig bleek Evert een ander exemplaar te kunnen leve
ren.

Dit rijdend erfgoed is natuurlijk eerst nog flink gepoetst van
binnen en buiten. Het open dak kwam prachtig van pas bij
de fotoreportage van de bruid en bruidegom.
In Engeland is het gebruikelijk dat de motorkap dan wordt
versierd met een wit lint.
Leuk detail is dat wij zelf 30 jaar geleden ook getrouwd zijn
in een Engelse Cab (Austin FX4 met nog een Engels ken
teken) die op dezelfde wijze was versierd.

Toen ik de auto na het weekend terugreed, stotterde Molly
en kon ik haar net bij de Piramide van Austerlitz stoppen.
Als je daar parkeert heb je natuurlijk altijd bekijks, zeker
als de ANWB erbij komt. Prompt kwam een ander clublid
een praatje maken, heel gezellig. De oorzaak was snel
verholpen: de bevestiging van de brandstofpomp was los
getrild waardoor deze onvoldoende stroom kreeg. Zo leer
je je oldtimer steeds beter kennen.

Trouwauto
In mei 2019 is onze jongste dochter getrouwd. Een prach
tige gelegenheid voor Molly, zoals wij inmiddels onze
jongste aanwinst zijn gaan noemen, om te shinen en haar
elegante ronde vormen stijlvol aan een groter publiek te
tonen.
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In juni vorig jaar hebben we met veel plezier deelgenomen
aan het clubweekend in Appeltern, waar de MMCM meteen
haar 45-jarig bestaan vierde.
We wisten al dat de club gezegend is met veel waardevolle
technische kennis onder de leden en tijdens het weekend
bleken er nog veel meer gezellige mensen deze hobby te
delen!
Afgelopen najaar hebben we de raamrubbers in de portieren
vervangen: de oude waren zo vergaan dat het wel lijkt alsof
deze uit een T-Ford van 1929 komen.
Een recente klus was het monteren van twee spiegels:
Annette wil er alleen zelf in rijden als deze aanwezig zijn.
Die spiegels, dat is ook een leuk verhaal.
Nadat ik ze bij ESM besteld had kwamen ze maar niet
binnen. Na een mailtje hierover stuurden ze meteen een
‘replacement’, welke prompt binnen enkele dagen werd
afgeleverd. Een paar weken later ontvingen we echter als
nog de eerste zending. Toen ik aanbood om deze terug te
zenden gaven ze aan dat ik deze kon behouden en verder
mocht verkopen. Hoe soepel is dat! Prompt kwam ik kort
daarna, (bij het aanbieden van de filmarchieven bij museum
van Beeld & Geluid in Hilversum), aan de praat met een
medeclublid die ook deze spiegels zocht. Zelf heb ik ze dus
bijna gratis. In april bleek het voor de APK (helaas nog
steeds geen vrijstelling vanaf 50 jaar!) nodig om de wiella
gers voor en een stuurhuisrubber te vervangen. Fijn dat
Anton Visser dan snel een rubber kan leveren en precies
weet welke SKF-lagers je moet bestellen! Weer een mooie
klus waardoor je je auto beter leert kennen.

Toekomst
De auto heeft best wat patina en deukjes; sommige lakdelen
zouden eigenlijk strak gemaakt en gespoten moeten wor
den. Maar eerlijk gezegd mag het van ons wel zo blijven.
Ik heb gezien dat ESM een nieuwe kit heeft voor een regel
bare kachelkraan. Dat lijkt een zinvolle klus om te doen.
Ook wil ik graag de velgen onder handen nemen en waar
schijnlijk terugbrengen in origineel Old English White. Iets
wat vooral Annette mooi vindt.

In de toekomst hopen we nog een keer mee te doen aan een
clubrit in de UK, de bakermat van de Morris. Mochten we
ooit een tweede garage krijgen: de pickup-uitvoering vin
den we allebei ook heel schattig! Je moet tenslotte altijd
blijven dromen.
Rolf Noordhof
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Anderhalve meter
Naar het lijkt stevenen we af op een anderhalvemetermaat
schappij. In ieder geval nog langer dan enkele maanden.
Werken, sporten, recreëren en samenzijn met anderhalve
meter afstand tot collegae, vrienden en mogelijk familie.
Nu is bij de Morris Minor Club Nederland de gezelligheid
een belangrijk doel van de evenementen. Voorafgaand aan
de technische middag even bijpraten. Over je project, je
succes of je problemen met een hardnekkige storing in je
Minor. Samen koffie drinken voorafgaand aan een rit en
achteraf gezellig nog een drankje en eventueel een hapje.
Zonder dat is een rit rijden maar een klinische bezigheid.
Ook leuk, zo samen onderweg, maar even de bekenden (en
ondertussen ook vrienden) onder het genot van een drank
je ontmoeten is wenselijk.
Ondertussen blijven wij thuis en hebben de luxe dat we de
boodschappen kunnen laten bezorgen. Vanaf ons balkon
kijken we uit op diverse eetgelegenheden die langzaam
allemaal een afhaalrestaurant worden. We zien de boven
buren (ver in de zeventig) zo af en toe op een rustig moment
een rondje schuifelen. Op sommige momenten klitten er
toch nog groepjes jongeren bijeen, die snel anderhalve
meter uiteen gaan als handhaving langskomt. We maken
ons geen zorgen en proberen optimistisch te zijn over te
rugkeer naar normaal binnen een paar maanden.
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Hoe moet dat nu later dit jaar met al die ritten van de club?
Kunnen we weer gezellig samen koffie drinken en met z’n
allen onder een motorkap duiken? Of gaan we in een soort
drive-through de rit-informatie aangereikt krijgen? Zwaai
en naar de andere deelnemers bij het eindpunt en snel weer
naar huis? Een picknick op een voetbalveld met allemaal
anderhalve meter afstand van elkaar? Of ben ik nu te
somber?
Met enige creativiteit gaan we het ongetwijfeld nog gezel
lig hebben met elkaar. En wat dit jaar niet lukt doen we
gewoon volgend jaar.
Stay safe,
Theo van de Velde
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Corona en evenementen
Dat we als oldtimervereniging ook de gevolgen van een
virusuitbraak ervaren is voor iedereen ondertussen wel
duidelijk. Dat we, aangezien onze leden gemiddeld een
stukje ouder zijn dan bij de gemiddelde sportvereniging,
nog een beetje voorzichtiger zijn is natuurlijk ook begrij
pelijk.
Het bestuur volgt de berichtgeving en voorschriften van de
overheid op de voet, en neemt daar waar nodig maatregelen.
Het afgelasten van de Algemene Ledenvergadering en af
gelasten van de deelname aan de British Cars & Lifestyle
(die later geheel werd gecanceld) waren daarvan het gevolg.
In overleg met Bernard en Henk is ook de Technische
Middag op 28 maart afgelast.
Voorlopig gaan de andere evenementen gewoon door.
Tenzij de ontwikkelingen zodanig zijn dat afgelasten ver
standig is. De evenementencoördinator overlegt daarover
met de organisatoren. Houd daarom de website in de gaten.
Ook zullen we wijzigingen zo goed mogelijk via mails en
nieuwsbrieven communiceren.
Bestuur MMCN

Besluiten bestuur
Besluiten bestuur dagelijkse gang van zaken
Op 10 maart had de Algemene Ledenvergadering plaats
moeten vinden. Door de bekende redenen hebben we deze
vergadering afgelast. Op de agenda stonden enkele punten
die voor de dagelijkse gang van zaken van belang zijn. Het
bestuur heeft daarom gemeend ook zonder de goedkeuring
van de ALV enkele besluiten te nemen en daar achteraf in
de Algemene Ledenvergadering goedkeuring voor te vra
gen.
Begroting
De toelichting op de jaarrekening 2019, de begroting 2020
en de toelichtingen zijn gepubliceerd in de Minorage van
februari. De stukken zijn ook online in te zien achter de
login. Het bestuur beschouwt deze begroting nu als de
'werkbegroting' voor 2020. Belangrijke wijziging t.o.v.
vorig jaar: Waar de bijdrage van de club aan ritten in 2020
verhoogd werd naar € 20 per deelnemer wordt de bijdrage
in 2020 weer verlaagd naar € 10 per deelnemer.
Bestuur
John Kayen heeft aangegeven af te treden als secretaris van
de club. De functie van evenementencoördinator is de af
gelopen maanden al ad interim door Theo van de Velde
ingevuld. Er hebben zich twee kandidaten gemeld voor deze
functies. Vooruitlopend op de formele beslissing zullen Ton
van der Vorm Lucardie (evenementen) en Dick Keijman
(secretaris) deze taken op zich nemen.
T.z.t. zal een nieuwe datum voor de ALV worden vastge
steld.
Bestuur MMCN

contributie 2020
Begin februari zijn alle facturen voor de contributie over
2020 verzonden. Ondertussen zijn ook herinneringen ver
zonden. Er zijn nog enkele leden die de contributie nog niet
hebben betaald. Hierbij een oproep aan diegenen om dat
alsnog en zo spoedig mogelijk te doen.
De leden die geen automatische incassomachtiging hebben
afgegeven worden verzocht om ook even in hun spam te
kijken als zij de factuur niet hebben gezien.
Voor een spoedige betaling is de penningmeester U zeer
dankbaar.’’
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Bolhoed
Humphrey is te koop, mijn unieke Morris Minor Traveller
uit 1967.
Wil je nog deze zomer de blits maken op de weg? Met deze
auto steel je de show; met zijn houten frame en mooie
groene kleur heeft Humphrey (naar goed Engels gebruik
heb ik hem een naam gegeven) altijd bewonderende blik
ken. De auto is in goede staat, technisch goed onderhouden
en rijdt als een zonnetje. Uiteraard heeft Humphrey altijd
binnen gestaan.

De auto heeft een trekhaak, dus een leuke aanhanger of mini
caravan kan er zo achter. Tevens zit er een extra leren stoel
bij, in de zelfde groene kleur als de rest van het interieur.
Door de vorm, het is een bestelwagen, is er ook nog eens
heel veel laadruimte. Ik ben er meerdere malen mee op
kampeervakantie geweest en ook naar de golfbaan ging
Humphrey altijd mee; alles past er gemakkelijk in.
In 2018 zijn de waterpomp en benzinepomp vervangen
waarbij originele onderdelen uit Engeland zijn overgevlo
gen. Eerder al (in 2015) is de krukas vervangen. Humphrey
drinkt loodvrije benzine aangevuld met een loodsupple
ment.

Taxatierapport uit 2018 aanwezig.
Prijs € 11.500,Meer info:
Ingrid Steeman
06-55780039
1960morrisminor@gmail.com

Clubweekend Appeltern
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Evenementenoverzicht 2020
Datum
12-14 Juni
6 September
18-20 September

Clubactiviteit
Clubweekend
Brabantse Wal-rit
25 years Morris Minor Germany

Info / InschrijvenLocatie
Onze website
Haastrecht
Onze website
Bergen op Zoom
Volgt nog
Hamburg

Ledenbestandmutaties
1427
1428
1429
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Nieuwe Leden
C.G. van Klaveren
F.A.C. van Schijndel
B. Wiechers

Bodegraven
Hoevelaken
Stadskanaal

Morris Minor Club Nederland

Clubwinkel
Bestellen kan via de website of stuur een email naar clubwinkel@morrisminorclub.nl

Damespolo

Herenpolo

Sweater

Sky Blue met clublogo

Navy Blue of Sky Blue met clublogo

Navy/Red met clublogo

Met geborduurd logo
Kleur: Sky Blue
Beschikbaar in de maten S, M, L,
XL, 2XL, 3XL

Met geborduurd logo
Kleur: Navy Blue met Rode inzet
Beschikbaar in de maten S, M, L, XL,
2XL, 3XL, 4XL en 5XL

€ 22,00

Met geborduurd logo
Kleur: Navy Blue, ook beschikbaar in
Sky Blue
Beschikbaar in de maten S, M, L, XL,
2XL, 3XL
€ 24,00

Cap duo kleur

Cap mono kleur

Werkplaats handbook

Met geborduurd clublogo

Met geborduurd clublogo

Losbladig

Navy met Sky Blue rand
Sky Blue met witte rand
Met clublogo

Blauw, bordeaux, zwart of groen
Met clublogo

***NIEUW***
Losbladig werkplaats handboek
Morris Minor

€ 10,00

€ 8,00

€ 20,00
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€ 44,00
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Indien onbestelbaar: Braspenning 2, 3641 LB Mijdrecht
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