




aanvankelijke succes dat MG boekte 
met de klassieke Y keerde zich in een 
wereld die zich in hoog tempo zo sterk 
op nieuwe ideeen en vormen ging rich
ten dus uiteindelijk tegen de auto. 

Ruim veertig jaar later zien heden
daagse liefhebbers de Y weer in een 
wat zonniger perspectief. Vaak is het 
de mix van vooroorlogse stijlelemen
ten en naoorlogse verbeteringen aan 
het ontwerp van vooral het onderstel, 

die de Y tot een aantrekkelijke oldti
mer saloon maken. En soms zijn er 
nog dringender argumenten aan te 
voeren om bij oorbeeld een YB aan te 
schaffen. Bij Piet Deurlo, de eigenaar 
van dit exemplaar speelde er ten tijde 
van de aankoop bijvoorbeeld boven
dien een nijpend ruimteprobleem. Hij 
was al jaren in het bezit van een MG 
TD, maar het moment waarop het 
gezin Deurlo niet meer in zijn geheel 

in die auto vervoerd kon worden 
naderde eind jaren zeventig met rasse 
schreden. Een kennis speelde op dat 
moment al een poosje met de gedach
te om zijn YB van de hand te doen en 
dat bleek de ideale manier te zijn om 
toch een klassieke MG te blijven rij
den, waarin tevens de hele familie kon 
worden meegenomen. "Maar eigenlijk 
is het maar een klein autootje" meent 
Piet, "en juist daarom is het zo leuk 

Ge'importeerd in 1978 in Nederland door de eerste Nederlandse eigenaar. Toen waren er nog geen klassieker-kentekenseries. Dit exemplaar :,eeft tot op 
heden maar vier bazen versleten en blijkbaar is dat de conservering Oink ten goede gekomen. Piet waakt over deze MG sinds juni 1981. 
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waard, want dit exemplaar is nog gro
tendeels in de toestand waarin de auto 
de fabriek verliet in1952", aldus Piet. 
Het is bekend dat de tweede eigenaar 
-schoonzoon van de eerste- de auto in 
de oorspronkelijke kleur heeft laten 
overspuiten, maar verder is alles nog 
in oorspronkelijke en nog altijd func
tionerende staat. "Dat zorgt er voor 
dat in het interieur van de auto bij
voorbeeld een zeer typerende oldti
mer lucht hangt. De kennis waar ik de 
auto van kocht, zie ik af en toe nog. Ik 
doe hem dan echt een plezier door 
hem weer even in die auto te laten 
plaatsnemen, zodat hij die geur weer 
eens op kan snuiven." 

Dat de geur van een 
auto zeer bepalend is 
voor de sfeer is een 
verschijnsel dat we al 
vaker zijn tegengeko
men. En Piet is van 
plan daar nog jaren 
van te blijven genieten 
in deze YB, die inmid
dels steeds meer aan
dacht trekt. Vandaag 
de dag zijn immers uit
gerekend deze klassie
ke lijnen weer hele
maal in de mode aan 
het komen. 

MOTOR: 
INHOUD: 
BORING X SLAG: 
CARBURATEURS: 
VERMOGEN: 
REMMEN: 

CLUBS: 

MG Car Club Belgium 
Oliver De Henau 
Damstraat 12 
B-9030 Gent 
Telefoon:09-227.42.40 
Lid: BFOV 

Met dank aan Ton 'Van Zelst 'Voor de tip en Jos de 


Waard 'Voor het mogelijk maken 'Van deze reportage. 


Technische gegevens 

viercilinder in lijn 
1250 cc 
66,5 X 90 mm 
enkele SU 
± 46 pk / 4800 tpm 
hydraulische bediende 9" trommels 
rondom (Lockheed) 

.,	MG Hyp. ow.~ H.II••' 
Postbus 332 
1440 AH Purmerend 
Telefoon: 072-5339769 
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Telefoon: 026 351 9419 
Clubblad: 12 x per jaar, MG Nieuws 
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