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‘Aan deze auto is vroeger
gelukkig NIETS verknald’

In de rubriek Mijn Auto
vertellen lezers over
de bijzondere band die
ze hebben met hun
voertuig. Vandaag Hub
Gloaguen uit Kerkrade
over zijn MG TF.

door Peter Heusschen

OO pticien en autoliefheb-
ber Hub Gloaguen
zocht jarenlang naar
een oldtimer die hem
beviel. Veelal waren

ze te duur of ontbrak het hem aan
tijd om serieus op pad te gaan voor
een bezichtiging. Vorig jaar was het
eindelijk zover. Hub en echtgenote
Janine vonden in de buurt van Nij-
megen een zwarte MG uit 1954.
„Een beauty die mijn hart stal. Het
opmerkelijke was dat de auto in
het jaar van mijn geboorte is gepro-
duceerd. En ook nog in dezelfde
maand juni.”
Dat schept direct een band, geloof
het of niet. Ook al is een auto maar
een ding. Toch ging gingen Hub en
Janine op die dag eigenlijk op pad
voor een groene MG TD uit 1953.
„Die zag ik op het internet. Maar ik
vond de cabine enigszins krap. Op
hetzelfde adres stond ook een zwar-
te TF met prachtig verchroomde
spaakwielen die bovendien iets rui-
mer was. Na een proefrit ging ik di-
rect overstag.”
Een week later togen Hub, Janine
en een van hun dochters richting
Nijmegen. Augustus 2014. De grote
dag was aangebroken. Een lang ge-
koesterde droom werd realiteit. De
MG die een geschiedenis had met
een diplomatenstatus en die tot

Zuid-Afrika reikte, kreeg een
nieuw baasje dat plechtig beloofde
goed voor hem te zorgen.
Hub: „Ik kocht de auto op goed ge-
luk. Ik vertrouw mensen. De auto
was in London helemaal gerestau-
reerd, nadat hij dienst had gedaan
in Afrika. Later werd de auto door-
verkocht naar ons land en toen, dat
bleek, werd het onderhoud bij de
nieuwe eigenaren ietsje minder. Ik
vond in Grubbenvorst een gespecia-
liseerd bedrijf, Daar heb ik olie,
vloeistoffen en remmen laten ver-
vangen.” Later nam Hub een Duit-
se vakman in de arm die zich had
gespecialiseerd in het repareren
van de merken Austin Healy, Ja-
guar en MG.
„Hij heeft de auto goed geïnspec-

teerd en kwam tot de conclusie dat
ik een goede aankoop gedaan had,
maar dat er toch nog werk aan de
winkel was.”
De beide carburateurs en verdeler
kregen een revisiebeurt, startmo-
tor, dynamo en spruitstuk werden
gereinigd en alle rubberen slangen
en de bougiekabels werden vervan-
gen.
„Ik heb vroeger onder meer een
mts-opleiding werktuigbouwkun-
de gehad. Gelukkig kon ik daarom
zelf ook nog beetje aan mijn MG
sleutelen. Ik heb de onderzijde on-
der handen genomen. Daarnaast
heb ik ook nog eens ik de tank en
de benzineleidingen gereinigd, de
brandstofpomp vervangen en een
filter ingebouwd dat ontbrak. Daar-

naast heb ik ook nog diverse ver-
chroomde onderdelen vervangen.”
De MG van Hub Gloaguen loopt
nu als een zonnetje, ook al heeft
dat enige zweetdruppels gekost.
Nu is de tijd van genieten geko-
men. Hoewel in zijn garage de hoe-
veelheid gereedschap met Engelse
maten toeneemt. Voor alle zeker-
heid, tenslotte is zijn MG de zestig
inmiddels gepasseerd. Bovendien
heeft Hub er nu een hobby bij die
hij met passie uitoefent. Net zoals
hij zich heeft voorgenomen om op
zijn vrije maandagen elke keer de
auto van stal te halen een stukje te
gaan rijden. Zomaar voor zijn ple-
zier. Bovendien: „Een auto die stil-
staat, lijdt. Dat bleek wel toen ik de
wagen kocht. Er was twee jaar lang
niet mee gereden.”
In zijn garage ligt onder zijn MG
een matje dat olie moet opvangen.
Er zijn enkele druppels zichtbaar.
Als ik ernaar vraag heeft Hub een
antwoord klaar dat hij opgepikt
heeft bij de MG-club. „Engelse old-
timers lekken? Ben je gek. MG’s die
druppelen, doen dat enkel om hun
territorium te markeren.”
Humor met een Engelse inslag,
waar hij zelf plezier in heeft. Het
hoort bij de oldtimer-belevingswe-
reld. „Maar het meest stelde mij ge-
rust dat ik nu de zekerheid heb dat
vroeger niets aan deze auto is ver-
knald.”

Paspoort
Naam: Hub Gloaguen
Woonplaats: Kerkrade
Leeftijd: 60 jaar
Rijbewijs sinds: 1973
Auto: MG TF
Bouwjaar: 1954
Gewicht: 970 kg
Typeaanduiding: XPAG 1250
Motorinhoud: 1.3l
Motortype: 4 cilinder in lijn
Vermogen in pk: 57
Topsnelheid: 120 km/u

Paspoort
Verbruik: 1 op 9
Gekocht in: 2014
Km-stand bij aanschaf: 14.100
Km-stand nu: 15.220
Bijzondere kenmerken: spaak-
wielen verchroomd
Nieuwprijs in 1954: fl. 8875.
KOSTEN
Restauratiekosten: onbekend
Onderhoudskosten jaar:
nog onbekend
Verzekering: € 350,-/ jaar

‘Aan deze auto is vroeger
Hub Gloaguen: „Sleutelen aan mijn MG is voor mij een uitstekende ontspanning.”  foto’s Johannes Timmermans


