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‘Poetst u die auto elke dag?’ 

MIJN MOBIEL
OLDTIMER 

In de rubriek Mijn 
Mobiel vertelt een 
lezer over de 
bijzondere band die 
hij heeft met zijn 
voertuig. Deze week 
Hub Gloaguen uit 
Kerkrade,  eigenaar 
van een MG TF W

DOOR PETER HEUSSCHEN

Wie gelukkig wil
zijn moet thuis-
blijven, zegt het
Griekse spreek-
woord.

Maar Kerkradenaar Hub Gloaguen
was op die mooie zondag in maart
niet van plan om thuis te blijven. 
Ergo, hij was met zijn echtgenote 
Janine in hun Engelse MG-oldtimer
vanuit de Voerstreek op weg naar 
huis. In de buurt van Nyswiller
moest hij plotseling remmen toen
een voorligger, een Peugeot, dat ook
deed. De van achter komende 
Volkswagen haalde het niet meer en
veroorzaakte een botsing. Gevolg:
zijn MG werd gekraakt en kon di-
rect door naar de sloop. 
Het verhaal gebiedt te zeggen dat
echtgenote Janine met haar hoofd 
tegen de vooruit botste en het hond-
je Semmy als een raket gelanceerd
werd. Het hondje heeft geen noe-
menswaardig letsel opgelopen, Ja-
nine daarentegen liep een  nektrau-
ma op waarvan ze nu nog steeds be-
hoorlijk last heeft met onder meer 
concentratieproblemen.

Hub schoten de tranen in de ogen 
toen de sleepdienst arriveerde en 
zijn zorgvuldig gerestaureerde
zwarte MG TF, die een houten
framewerk had, werd opgetakeld. 
Hij had genoeg technisch inzicht om
te weten dat zijn  wagen uit het 
bouwjaar 1954 waarschijnlijk nooit 
meer de oude zou worden. De scha-
de-expert van de verzekering ver-
klaarde de auto inderdaad total 
loss. 

KriebelenKriebelen
Toen Hub en Janine over de eerste
schrik heen waren begon het weer 
te kriebelen bij de Kerkraadse opti-
cien. Goed verzekerd als hij was wil-
de Hub een andere MG TF en ging
naarstig op zoek. Hij selecteerde via
het internet drie opties, waarvan er
twee al direct afvielen na een kort
bezoek, want hij is nogal stipt als het
om authenticiteit gaat. 
In het Brabantse Valkenswaard 
tenslotte viel hij in de prijzen. Puur
toeval dat de eigenaar ook een grote
liefhebber was, bijna een autopu-
rist,  voor wie  zowat niets goed ge-
noeg was als het om nieuwe onder-
delen ging bij de restauratie. Ook 

had de eigenaar de viercilindermo-
tor volledig laten reviseren, waarbij
bijna elke bewegend onderdeel ver-
vangen werd.  ,,En daarbij werden
absoluut geen Chinese spullen ge-
bruikt”, zegt Hub. Hij deed een lager
bod en moest ervaren dat er een 
vaste prijs gold voor de auto. ‘Take it
or leave it’ was het bedaarde ant-
woord.
Hub had niet lang nodig om tot een 
beslissing te komen, liet zich door 
dochter Danique naar Valkens-
waard brengen, startte daar zijn
nieuwe aanwinst en reed apetrots 
terug naar Kerkrade. Thuis ver-
heugde Janine zich op nieuwe ritjes
met haar man, ook al kende haar
laatste toertocht met de vorige MG
een desastreuze afloop. 
Ondanks de welhaast puriteinse 
zorg die de eigenaar in Valkens-
waard besteedde aan de MG moest
Hub, eenmaal thuis, toch nog een 
keer aan de bak. Een aandrijfpoelie
van de waterpomp was uit balans
geraakt en een demper in het uit-
laatsysteem zat los.  
Gelukkig kan Hub altijd terugvallen
op een bevriende monteur en zijn ei-
gen middelbare technische oplei-

ding. Zo loste hij de kleine ongemak-
ken in een mum van tijd op. 
,,Bovendien zat er een minuscuul
barstje in het logo van het auto-
merk. ,,Dat heb ik uiteraard laten 
vervangen”, zegt hij met een knip-
oog. De auto is in goede handen ge-
komen.
Daarom is het niet vreemd dat een
jonge bezoeker tijdens het jaarlijkse
Autosjtuute in Heerlen bij het zien
van de glanzende MG vroeg: ,,Me-
neer, poetst u deze auto nu elke 
dag?”

KnieënKnieën
In de garage gooit Hub geroutineerd
een handdoek op de grond en zegt: 
„Je moet even op de knieën en kijk
eens onder de auto.” Daar heeft de 
kijker zicht op een onderstel met
steekassen, stuurstangen, rubbers 
en een voortrein die eruitzien alsof
ze zo uit de fabriek in het Engelse 
Longbridge of Abingdon komen. 
‘Nog beter dan dat’, glimt Hub. 
,,Mijn MG lekt geen druppel olie!” 
En wat dat geluk en thuisblijven van
die Grieken betreft: het is niet be-
steedt aan de Kerkraadse MG-
adept. 

W Naam: Hub Gloaguen
W Woonplaats: Kerkrade
W Leeftijd: 62 jaar
W Rijbewijs sinds: 1973
W Auto: MG TF
W Bouwjaar: 1953
W Gewicht: 875 kg
W Typeaanduiding: XPAG 1250
W Motorinhoud: 1.3l

W Motortype: 4 cilinder in lijn
W Vermogen: 57 pk
W Topsnelheid: 130 km/u
W Verbruik: 1 op 9
W Gekocht in: 2016
W Km-stand bij aanschaf: 5400
W Km-stand nu: 6100
W Bijzondere kenmerken: 

concoursstaat

W Nieuwprijs in 1954: fl. 8875,-

KOSTEN
W Restauratiekosten: n.v.t
W Onderhoudskosten: nog 

onbekend/jaar
W Verzekering: € 350,-/ jaar

Hub Gloaguen bij zijn ‘nieuwe’MG. Zijn vorige moest tot zijn grote verdriet na een aanrijding naar de sloop.   FOTO FOTO ARNAUD NILWIK


