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‘PRACHTIG om er dagelijks
naar te kunnen kijken’
door Peter Heusschen

„E

In de wekelijkse rubriek
Mijnauto vertellen lezers

over de bijzondere band

die ze hebben met hun

voertuig. Deze week is dat

Jo Smeets uit Schimmert

over zijn MG Midget TC.

„E igenlijk ben ik geen
echte rijder”, zegt Jo
Smeets (75) in het kan-
toortje van het gelijk-
namige garagebedrijf

in Schimmert. „Waarschijnlijk heb
ik dat meegekregen van mijn va-
der Andries die ook liever aan au-
to’s sleutelde dan dat hij achter het
stuur zat.” Maar dat neemt niet
weg dat Jo vaker met volle teugen
kan genieten van het uiterlijk van
een klassieke auto. In dit geval zijn
bloedeigen MG Midget TC die hij
vakkundig restaureerde en die
sindsdien in de showroom van het
Schimmertse garagebedrijf als een
soort blikvanger fungeert.
De belangstelling voor race- en
sportauto’s zit bij Jo in het bloed.
„Ik bladerde als jongen altijd in
tijdschriften op zoek naar sportau-
to’s. Dat boeide me.” Dat kwam
goed uit want zijn vader had ook
wel oren naar een snellere auto.
Zozeer zelfs dat hij op een dag aan
zijn zoon voorstelde om samen
een raceauto te bouwen. „Moet je
nagaan. We namen een chassis
van een DKW, haalden de carros-
serie eraf, verlaagden de radiateur
en pap gebruikte een fruitkistje als
bestuurdersstoel. Ik zie hem nog
vol gas wegrijden.”

Maar aan de race-aspiraties kwam
een voortijdig einde omdat
Andries en Jo de koelingsproble-
men niet onder de knie kregen.
„We wilden een waterpomp aan-
brengen met een poelie en zo,
maar het project eindigde roem-
loos.”
Dat zijn vader en zijn moeder een
groot hart hadden bewezen ze
door voor d’r jong een MG TC ca-
deau te doen. „Die kochten ze in
België, net over de grens. Ik ben
die als twintigjarige met behulp
van mijn oudeheer gaan restaure-
ren. In die tijd leerde ik ook mijn
latere vrouw Annie kennen. Ze
woonde in dezelfde straat en was
wel gecharmeerd van mijn TC.”
Kort daarna nam Jo de zaak van

zijn vader over, trouwde en kreeg
drie kinderen. Toen die opgroei-
den kriebelde het weer bij Jo. Zijn
TC was inmiddels verkocht en er
kwam een MG B voor in de plaats.
,,Die heb ik met mijn oudste zoon
Rob gerestaureerd.” Even later
volgde een MG TF en nog een aan-
tal andere oldtimers.
Tien jaar geleden kocht Jo in fe-
bruari weer een MG model TC,
eenzelfde model als hij indertijd
cadeau kreeg van zijn ouders. En-
kele maanden later stierf onver-
wacht zijn echtgenote Annie. Jo
schakelde in zijn bedrijf twee ver-
snellingen terug en liet de dagelijk-
se leiding over aan zijn zoon Rob.
Zelf nam hij rustig de tijd om zijn
‘nieuwe’ MG onder handen te ne-

men. Dat gaf hem de gelegenheid
om zijn zinnen te verzetten, want
hij was bijna veertig jaar met An-
nie getrouwd. Omdat de auto lan-
gere tijd buiten gebruik was ge-
weest mankeerde er nogal wat
aan.
„De carrosserie was rot, de krukas
moest dringend opnieuw gelagerd
worden en de cilinders kregen een
kotterbeurt. Bovendien werden de
kleppen en de klepzittingen aange-
past om op loodvrije benzine te rij-
den.” Daarnaast stak Jo Smeets
heel wat euro’s in het op stand
brengen van het interieur en een
nieuwe laklaag. Tenslotte wil het
oog ook wat.
Toen de restauratie van de TC
klaar wist Jo eigenlijk niet meer zo
goed wat te doen. Ja, hij is lid van
de club M.G. T-type & Prewar Ow-
ners Holland (MGTTO), maar die
hebben ook niet dagelijks een ver-
gadering, bijeenkomst of een tour-
rit.
Hij besloot de auto dan maar naast
die andere MG te stallen, een TF
die hij ook in een concoursstaat
bracht. „Ik vind het prachtig om
dagelijks naar dat tweetal te kun-
nen kijken. Maar misschien moet
ik in de zomer toch eens vaker een
ritje gaan maken met de club. Is
goed voor mijn contacten met de
leden.”

Paspoort
Naam: Jo Smeets
Woonplaats: Schimmert
Leeftijd: 75 jaar
Rijbewijs sinds: 1959
Auto: MG
Bouwjaar: 1947
Gewicht: 820 kg
Typeaanduiding: Midget TC
Motorinhoud: 1,2l
Aantal cilinders: 4 in lijn

Paspoort
Vermogen in PK: 54,4
Topsnelheid: 128 km/u
Verbruik l/km: 1 op 11
Gekocht in: 2004
Nieuwprijs in 1947: fl. 5420,-

Kosten
Restauratie: onbekend
Onderhoud per jaar: nihil
Verzekering: € 472,-/jaar voll. casco

PRACHTIG
Jo Smeets en zijn MG Midget TC: „Deze auto maakt me blij. Zeker als ik de motor hoor. Dat vind ik geweldig.”  foto Annemiek Mommers


