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Nieuwjaarswens 2023 
Het laatste MBKV-Journaal voor het 
exemplaar dat u voor u heeft dateert 
van januari 2020. Inmiddels zijn 
we 2 jaar verder, in een periode van 
vallen en opstaan met Corona waarin 
vele geplande activiteiten vroeger of 
later moesten worden afgelast. Toch 
slaagden we erin om hele aardige en 
ook wel gedenkwaardige evenementen 
te organiseren in de achterliggende 
periode. Zoals daar bijvoorbeeld waren 
het bezoek aan museum Metropole 
in Druten in 2020, een fantastische 
fluisterrondvaart door de Biesbosch in 
2021 en een hilarische spoedcursus 
Jeu de Boules in Haarlem, eveneens in 
2021. Tussendoor moesten we helaas ook 
evenementen zoals nieuwjaarsrecepties 
schrappen vanwege Corona en op het 9e 
Verwenweekend moest ook lang worden 
gewacht voordat dit eindelijk weer in 
2022 kon plaatsvinden.

In de tijd die achter ons ligt waren er ook 
verschillende mutaties in het bestuur. 
De secretaris van het eerste uur, Vera 
Sintenie en haar echtgenoot Cees namen 
afscheid na bijna 15 jaar inzet voor de 
MBKV. Ook Antoinette Havik moest 
helaas om gezondheidsredenen haar 
functie als Penningmeester neerleggen. 
Met grote erkentelijkheid dankt het 
huidige bestuur hun voorgangers. 

Met de komst van Marlon en René 
de Brouwer verhuisde het kloppend 
hart van de MBKV van Santpoort naar 
Ermelo als respectievelijk Secretaris en 
Penningmeester. Daarnaast zijn we als 
leden natuurlijk zeker ook erkentelijk 
aan de continuerende inzet van de 
starters van het eerste uur Ab Augustinus, 
Cees Schipper en Wilko Looijenga. Met 
de aanvulling van Peter Schoorl en 
ondergetekende complementeren we 
hierbij het Bestuur. Voor een recentere 
wie-is-wie van het bestuur verwijs ik 
naar de MBKV-website(www.mbkv.nl) 
waar een groepsfoto is toegevoegd.Onze 
Secretaris heeft in de achterliggende 
periode een opschoning en actualisering 
door gevoerd die de leesbaarheid en 
informatie-uitwisseling op een nieuw 
niveau heeft gebracht.

In het komend jaar hopen we weer als 
vanouds regelmatig gezellige dagen 
te organiseren voor onze leden. Het 
programma voor 2023 vindt u elders in 
dit Journaal. 

Bij de komende Nieuwjaar receptie hopen 
we eindelijk in staat te zijn om het 3e 
lustrum te vieren op de plaats waar de 
MBKV 15 jaar geleden werd opgericht 
namelijk Kasteel Wijenburg te Echteld, 
zoals de oudgedienden van het eerste uur 
wellicht nog weten.

Alle leden worden uitgenodigd voor 
deze dag. Meer over de uitnodiging en 
aanmelding vindt u elders in dit Journaal. 
Wij hopen u allen te treffen bij deze 
gelegenheid op zondag 22 januari 2023 
in kasteel Wijenburg.

Een woord van dank is ook op z’n plaats 
aan alle sponsors die helpen om de 
kosten van dit Journaal onder controle te 
houden.

Gezien de inflatiecijfers en de daaraan 
gekoppelde prijsverhogingen wordt onze 
hobby zo af en toe om bij stil te staan. 
Laten we hopen dat de brandstofkosten 
voor onze geliefde oldtimers en 
youngtimers weer een beetje zullen 
terugvallen naar het niveau waarop de 
kosten van activiteiten redelijk blijven. 
Dat alles, zodat we aangename dagen 
kunnen beleven met elkaar en met de 
auto’s zonder dat we eurokilometers 
gaan rijden in 2023. Gelukkig heb ik nog 
geen leden gehoord met overwegingen, 
die elektromotoren willen inbouwen, 
want dan wordt onze hobby wel een heel 
moeilijke ‘klassieker’ vriendengroep.

Ik wens u allen een voorspoedig 2023 
toe en gezellige dagen tijdens de 
jaarwisseling met uw geliefden.

Jos stelder, voorzitter MBKv

Beste MBKV-deelnemers,
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Sleutelhanger 
met MBKV-logo 
verkrijgbaar.

Elke nieuwe  deelnemer
1 exemplaar gratis

Meerdere exemplaren
te koop voor 5 euro per stuk

(alleen te verkrijgen op onze evenementen)

Adverteren in het
MBKV-Journaal
1/1 pagina e 150,00
1/2 pagina e 85,00
1/4 pagina e 50,00

Digitaal aanleveren aan: 
Marlon de Brouwer 
secretaris
Havikshof 19, 3853 BA Ermelo.
Email: info@mbkv.nl

Aggenda 2023

Redactieleden gezocht

Hebt u leuke wetenswaardigheden, verslagen van uw 

mooie tochten, wilt u een MBKV-evenement ‘verslaan’, 

een verslag van de restauratie van uw MB, foto’s:  

Stuur het naar info@mbkv.nl

Wilt u structureel meewerken aan het redigeren van 

het MBKV-Journaal, meld u bij de voorzitter.

22 januari
Nieuwjaarsreceptie

17 of 24 maart
Technische dag 

13 mei
Voorjaarsevenement

18 aug. - 20 aug.
Verwenweekend

7 oktober
Najaarsevenement

Noteer in uw agenda
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Keizer Motorenrevisie 
Doetinchem

Keizer Motorenrevisie Doetinchem •  Innovatieweg 28 •  7007 CD  DOETINCHEM
Telefoon 0314- 326103 •  info@keizermotorenrevisie.nl •  www.keizermotorenrevisie.nl

Ultrasoon reinigen en testen van injectoren, storing zoeken en diagnose stellen.
Ook voor balanceren, herstelwerkzaamheden en reparatie

van de motor en verkoop van onderdelen kunt u bij ons terecht.

• alle voorkomende diesel- en benzinemotoren
• cilinderkoppen
• krukassen en nokkenassen
• benzine-injectiesystemen
• brandstofpompen en verstuivers

Wij reviseren voor u:

Kosten en Baten
Het is in onze stichting niet gebruikelijk om voor stichting- 
deelnemers een financieel jaarverslag met balans en verlies/
winst rekening te publiceren. Ook is er geen kascommissie of 
accountant die door de boeken spit.

Maar ik kan u geruststellen, we hebben een prima zicht op onze 
financiële huishouding door een digitale boekhouding waarin alle 
transacties sinds eind mei 2018 vastliggen. René de Brouwer is 
onze penningmeester en voorzitter Jos Stelder heeft ook toegang 
tot de digitale boekhouding en het RABO betaalplatform. We 
hanteren zo het 4-ogen principe.

Hoe staat onze stichting er financieel voor? Het korte antwoord is 
‘goed’, maar in meer detail het volgende. 
We hebben de afgelopen 4 jaren ons financiële vermogen wat 
zien stijgen. We hebben zo een financiële buffer voor eventuele 
tegenvallers als die op ons pad zouden komen. Komende januari 
organiseren we bij het 15-jarig bestaan een nieuwjaarsreceptie. 
Als bestuur bieden wij die aan en zijn er dus geen kosten 
voor deelname. Zo’n evenement komt eenmalig ten laste van 
ons vermogen en dat doen we bij uitzondering vanwege deze 
feestelijke gebeurtenis.

De evenementen die we elk jaar organiseren zijn doorgaans 
kostendekkend. Soms sluiten we ze af met een kleine verlies maar 
meestal met een bescheiden winst.Uit de jaarlijkse ledenbijdrage 
betalen we de algemene kosten. Dat zijn kosten voor onze 
website, de RABO-bankkosten, de boekhoudsoftware, het KNAC-
lidmaatschap en de lunchkosten tijdens bestuursvergaderingen 
elk kwartaal. Maar verreweg de grootste jaarlijkse kostenpost 
zijn dan nog de opmaak/druk/verzend kosten van het ‘MKBV 
journaal’ na aftrek van advertentie inkomsten.

Voor komend jaar heeft het bestuur de ledenbijdrage vastgesteld 
op € 35. Dit betekent een kleine stijging met € 2,50 vanwege de 
inflatie in voornoemde algemene kosten. 87 Procent van onze 
deelnemers hebben toestemming gegeven voor incasso van 
hun jaarlijks ledenbijdrage. Dat stel ik op prijs als teken van 
vertrouwen in een zorgvuldige gebruik van die machtiging door 
de penningmeester. 

Tijdens het coronajaar 2021 hebben we geen deelnemerbijdrage 
gevraagd omdat alle activiteiten stil lagen. Toch heeft bijna de 
helft van onze deelnemers vrijwillig hun jaarbijdrage voldaan. 
Het bestuur vat dat op als een teken van loyaliteit en solidariteit. 
Hartelijk dank aan allen die dat hebben gedaan.

We zien in 2022 bij evenementen weinig tot geen afzeggingen, 
anders dan door autopech of een Covid-19 besmetting. We 
hanteren nog steeds het principe dat we bij het intrekken van een 
inschrijving de helft van de deelnamekosten in rekening brengen 
met een maximum van € 50 per equipe. Bij het verwenweekend 
ligt dat bedrag op € 100 per equipe vanwege de hogere 
organisatiekosten en het financiële risico van hotelboekingen.

Mocht u vragen hebben over het financiële reilen en zeilen van de 
club kunt u me altijd even bellen of mailen. Ik zal proberen daar 
snel en adequaat op te antwoorden.

Voor nu een gezond nieuwjaar.

Penningmeester MBKV
René de Brouwer
06 – 45 22 26 59 - rene.debrouwer@xs4all.nl



4 Nieuwjaarsreceptie 
22 januari 2023      Uitnodiging

Beste MBKV leden,

Begin dit jaar, om precies te zijn op 28 januari 
2022, was het alweer 15 jaar geleden, dat wij 
in het knusse en stijlvolle kasteeltje Wijenburg 
een bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst hadden 
georganiseerd, met als doel de oprichting van de 
MBKV. In deze sfeervolle ambiance meldden zich 
direct al vele aanwezigen als lid (deelnemer) van 
de MBKV.Inmiddels telt de MBKV bijna 100 leden.
 
Wij willen dit derde lustrum natuurlijk niet zomaar 
voorbij laten gaan. Helaas kon de receptie wegens 
de corona maatregelen in januari van dit jaar niet 
doorgaan.  Maar bij die gelegenheid nodigen we U 
thans graag uit, wederom op het gezellige kasteel 
Wijenburg. Deze feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst 
zal plaatsvinden op zondagmiddag 22 januari 2023 
tussen 15.00 en 18.00uur. U wordt ontvangen met 
een drankje naar keuze (Hollands assortiment) en 
er wordt gezorgd voor heerlijke luxe hapjes. Om 
16.15uur houdt de voorzitter zijn nieuwjaarspeech 
en daarna wordt er een glas sekt geserveerd, 
waarbij we toasten op 15 mooie jaren, en op een 
fijn 2023, daarna wordt de receptie voortgezet met 
een drankje en enkele warme hapjes Om 18.00 uur 
wordt de receptie afgesloten.
Deze receptie wordt u aangeboden door het bestuur 
van de MBKV.
 
Degenen, die na afloop van de receptie willen 
blijven dineren in het kasteel, wordt verzocht dit 
zelf met het restaurant vooraf te regelen onder 
telefoon 0344-641859.

Het adres van het Kasteel Wijenburg is Voorstraat 2 
in 4054 MX Echteld.
 

In verband met de juiste organisatie  vragen wij U de 
bijgaande aanmelding z.s.m. retour te zenden aan 
het secretariaat t.a.v. Marlon de Brouwer.
 
Wij hopen velen van u weer te mogen ontmoeten 
om te toasten op een gezond 2023 met gezellige 
MBKV-bijeenkomsten.
 
Vriendelijke groet
Namens het bestuur van de MBKV
Wilko Loojenga
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DATUM
We hebben het hele hotel tot onze beschikking, 
want we hebben alle 18 kamers besproken voor 
het weekend van vrijdag 18 augustus t/m zondag 
20 augustus 2023.

HOTEL
Het ****hotel Geerts www.hotelgeerts.be is al 
4 generaties in bezit van de familie Geerts en 
staat in de  Top 3 van de Benelux van de beste 
gastronomische hotel/restaurants. Waar bij het 
vorige verwenweekend het hotel alleen een 
buffet aanbood, hebben we nu  een hotel geboekt 
met een culinaire keuken.
Alleen de tuin al, is het al waard om het hotel te 
bezoeken voor een gezellig samenzijn.
Het heeft eigen privé parkeerplaatsen en is 
gelegen aan de Grote Markt 50 te Westerlo
 
PROGRAMMA
Om de files te vermijden op vrijdagmiddag 
verzamelen we net als vorig jaar om 12.00uur. We 
genieten een kleine lunch,, waarbij inbegrepen 

drie consumpties, bij restaurant De Fazant 
www.defazant-ulvenhout.nl
Prachtig gelegen in de Ulvenhoutse bossen aan 
de Sint Annadreef 2 te Ulvenhout. Om 14.00uur 
starten we met de rit van een 75km naar ons 
hotel. Zoals boven al omschreven, via de leuke 
weggetjes en dorpjes.
Na inchecken verwachten we iedereen rond 
17.00uur in de schitterende tuin voor een drankje 
en luxe hapjes. Na deze ontvangst is het tegen 
19.00uur tijd om op te frissen en verwachten we 
iedereen om 20.00uur aan het diner. Drankjes 
inbegrepen en na het diner voor eigen rekening.
Zaterdag maken we een rit naar de Abdij van Postel 
www.abdijpostel.be alwaar we koffie drinken in 
gasthof de Beiaard www.gasthofdebeiaard.be 
Het klooster zelf is niet te bezoeken, maar in 
de winkel zijn de heerlijke produkten zoals de 
abdijkaas en het bekende postel bier te koop.

Vervolgens rijden we -uiteraard via de leukste 
weggetjes naar het circuit van Zolder voor een 
broodjeslunch. Afhankelijk van het 

10e Verwenweekend
18 t/m 20 augustus 2023
10e Verwenweekend, een culinair weekend in de Parel der Kempen.

6

Het is inmiddels traditie geworden om dit weekend weer te organiseren.
Na het Teutoburger Wald gaan we deze keer naar de Belgische Kempen en rijden via de smokkelroutes 
uit vervlogen jaren via Baarle Nassau en Baarle Hertog naar ons hotel in Westerlo.

Hotel Geerts, Westerlo Hotel Geerts, Westerlo



raceprogramma in dit weekend kunnen we 
de race bezoeken of indien geen race, zelf een 
paar rondes rijden. Het programma is ten tijde 
van dit schrijven nog niet bekend. Afhankelijk 
van het raceprogramma moeten we toegang 
betalen. Omdat ik dat nu nog niet weet, heb 
deze kosten ook niet in niet in de prijs van ons 
verwenweekend opgenomen.
Om ca 16.00uur zijn we weer terug in het 
hotel en natuurlijk borrelen we in de tuin. 
Drankarrangement loopt gedurende 2 uurtjes 
en om 20.00uur gaan we aan het feestelijke 
4-gangen diner inclusief de drankjes. wijnen/
biertjes. Voor de goede orde, vermeld ik dat na 
het diner de drank weer voor eigen rekening 
is. Voor livemuziek hebben we weer gezorgd 
en uit eigen ervaring weten we dat hij gezellige 
en goede, ook oudere nummers speelt. Rond 
23.00uur  sluiten we deze feestelijke avond af.
Zondag na het ontbijt komt er dan weer een 
einde aan ons 10e verwenweekend.
 

KOSTEN
Er is dus plaats voor 18 equipes. De kosten 
komen op 424,00 pp. Na uw aanmelding 
wordt als vooruitbetaling 100,00 automatisch 
afgeschreven voor uw en onze zekerheid. Mocht 
u onverhoopt binnen 14 dagen voor aanvang van 
het evenement moeten afzeggen, dan wordt dit 
niet gerestitueerd. Dit ter dekking van onze reeds 
gemaakte kosten.  Op de nieuwjaarsreceptie 
hebben we de aanmeldformulieren voor u 
klaarliggen en snel na de receptie volgt ook de 
mail naar alle leden met de uitnodiging.
   
TEN SLOTTE
Wij zijn ervan overtuigd u een fijn, en gezellig lang 
weekend te bieden en mocht u vragen hebben, 
kunt u mij altijd bereiken op 06.538.466.87.
Wij zien uit naar uw komst.

Hartelijke groet
NaMeNs het Bestuur

WilKo eN atie looJeNga
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Hotel Geerts, Westerlo koffieadres

Abdij van Postel Hotel de Pits - Zolder  lunchadres



Zeelandstraat 60-1  1082 BZ AMSTERDAM
info@luxwoldataxaties.nl 
www.luxwoldataxaties.nl
06 537 20 405

Gratama & Luxwolda Classic Car Taxaties

● Professionele taxaties van alle merken en alle bouwjaren automobielen 

bij u thuis of op iedere locatie binnen Nederland.

● Register Taxateurs, voor het vakgebied antieke, klassieke en hedendaagse 

automobielen, lid van de Federatie TMV (Federatie van Taxateurs 

Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken), en de Stichting VRT 

(Verenigd Register van Taxateurs).

● Gratama & Luxwolda Classic Car Taxaties is onafhankelijk.

● Taxatierapporten worden door alle verzekeringsmaatschappijen 

geaccepteerd.

● Taxaties zijn in overeenstemming met art. 7:960 BW (voorheen artikel 

275 Wetboek van Koophandel). Dit betekent dat de waarde van uw 

klassieker geen onderwerp van discussie kan zijn ten aanzien van een 

verzekeringsmaatschappij.

● Uitgebreid en deskundig rapport, voorzien van foto’s.
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•   Professionele taxaties van alle merken en alle bouwjaren 

automobielen bij u thuis of op iedere locatie binnen Nederland.

•   Register Taxateurs, voor het vakgebied antieke, klassieke en 

hedendaagse automobielen, lid van de Federatie TMV (Federatie 

van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken), en de 
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•   Taxaties zijn in overeenstemming met art. 7:960 BW (voorheen 
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van uw klassieker geen onderwerp van discussie kan zijn ten 
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•   Uitgebreid en deskundig rapport, voorzien van foto’s.

Weet u dat:
Dat een van onze oudste deelnemers dit jaar 90 is geworden en nog altijd ritten meerijdt?
Dat meer dan 50% van de deelnemers vanaf het begin (2007) lid is?
Dat we sinds 2020 tien nieuwe deelnemers hebben kunnen inschrijven? De deelnemers 
verdeeld over de provincies (info 24okt2022)

• Noord-Holland 33

• Zuid-Holland 21

• Gelderland 10

• Noord-Brabant 8

• Overijssel  4

• Utrecht  4

• Friesland  3

• Zeeland  1

• Limburg  0

• Drenthe  0

• Groningen 0

• België  2

• Frankrijk  1

• Duitsland  0



Wat u ook rijdt, bij de KNAC 
zit u altijd goed.
Onbezorgd autorijden… dat willen we toch allemaal? De KNAC zorgt ervoor. Door op te komen voor de 
belangen van auto mobilisten. Maar ook door de beste pechhulp en uitstekende auto verzekeringen te bieden 
voor uw moderne auto, young timer én klassieker. Zo zit u bij de KNAC altijd goed, wat u ook rijdt. En kunt u 
blijven genieten van alles dat autorijden zo bijzonder maakt. Iets voor u? Word dan KNAC-lid vanaf slechts 
2 48,- per jaar en ontvang bovendien 8x per jaar het prachtige magazine ‘De Auto’.

Ga naar www.knac.nl en lees welk lidmaatschap het best bij u past.

www.knac.nl
070 - 383 16 12
ledenservice@knac.nl
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Al vele jaren hebben wij met Cees Dingen en zijn vrouw 

Riet avonturen beleefd in oldtimerland. Vaak was dat met 

meerdere Mercedes Benz liefhebbers, maar ook wel met 

z’n vieren. Blijmoedige Brabanders, altijd klaar voor elk 

initiatief, als er maar een flink portie gezelligheid bij zat. 

En dan natuurlijk de auto’s. Cees was en is heel trots op 

zijn 300 SL, in grijs uitgevoerd met een rode bekleding. 

Hij ziet eruit zoals elke liefhebber verwacht dat een 300 

SL eruitziet.

Hierbij het onwaarschijnlijke verhaal van een liefhebber, 

die niet alleen het geluk heeft om in zo een oldtimer te 

kunnen rijden, maar een liefhebber die zelf de auto in 

1999 uit de USA naar Nederland haalde om met eigen 

handen de 300 SL Roadster met chassisnummer 550 te 

restaureren.

Maar eerst wat achtergrond. Als we heel ver teruggaan in 

de tijd komen we bij Cees and his Skyliners. Een van de 

eerste Nederlandse rockbands in de vroege jaren 60. 

Zoek maar op YouTube. Cees met een zeer bijzondere 

dubbele gitaar. Cees bleef niet in de muziek gebleven, maar 

is altijd ondernemend gebleven zowel in bedrijfsleven 

als ook als zelfstandig ondernemer heeft hij een mooie 

carrière achter de rug. Hij haalde een vliegbrevet en kocht 

zijn eigen vliegtuig, waarmee hij zelf zowel zakelijk als 

privé naar elke gewenste plek in Europa vloog. Maar hij 

was ook niet te beroerd om als privé luchtchauffeur te 

dienen voor de eigenaar van een gloeilampenfabriek in 

het Brabantse. Na de voor velen officiële pensioendatum 

ging Cees nog jaren door met vele activiteiten, terwijl hij 

ook aan de restauratie van een 190 SL begon.

datenkarte
Op 16 december 1957 rolde chassisnummer 550 uit de 

Mercedes Benz fabriek om verscheept te worden per boot 

in een houten krat naar de importeur van Mercedes Benz 

in de Verenigde Staten: de firma Studebaker Packard in 

de staat Iowa. Het duurde meer dan een jaar voordat de 

300 SL in februari 1959 op kenteken werd gezet na te zijn 

verkocht aan Michael Joseph Harlow uit Fairfield, Iowa. 

De verkoop van dit soort auto’s liep niet geweldig, de 

prijs was nogal hoog in vergelijking met de Amerikaanse 

concurrentie. Wat dat betreft is er dus niet zoveel 

veranderd in de tijd. 

Interview met een  
markante STER-liefhebber 
Cees Dingen, MBKV’er met gouden handjes

datenkarte USA document
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USA document
De 1e eigenaar vond het na 7 jaar welletjes en verkocht de 

auto in 1966 aan William Leroy Meardon uit Iowa City, die 

eigenaar bleef tot 1998. Dankzij diens nauwkeurigheid, 

hij bewaarde alle garagebescheiden gedurende 30 

jaar, evenals het originele werkplaats handboek, het 

bedieningsboek en de onderdelen catalogus. Hierdoor 

kon de historie van de 550 exact worden nagegaan. In 

1999 werd de auto in rijdende staat naar Nederland 

geëxporteerd. Na enige maanden te hebben rondgereden, 

besloot Cees op 65-jarige leeftijd in oktober 2000 zelf met 

een totale restauratie te beginnen.

Rode SL
Zoals vermeld, had Cees voordat hij met de 550 begon, zelf 

al een restauratie uitgevoerd van een 190 SL, die er ook 

in het grijs geweldig uitziet. Dan mag men toch zeggen 

dat enige handigheid hem niet kan worden ontzegd. Maar 

terug naar de 550.

Chassis naast carrosserie
Eerst werd de auto zodanig gedemonteerd dat de 

carrosserie van het buizenframe kon worden getild en de 

auto verder kaal kon worden gemaakt (foto 4). Het was 

een zeer tijdrovende klus om de carrosserie te ontdoen 

van twee laklagen, waarvan er een niet de originele, 

via handarbeid en met de hulp van verf afbijt. Na het 

verwijderen van de laklaag werd de carrosserie licht 

gestraald. Het was een opluchting om te zien dat er 

weinig roest zichtbaar was en dat de auto geen ernstige 

aanrijdingen had gehad.

Voor het strak maken van de carrosserie werd deskundige 

hulp ingeroepen die er met behulp van het nodige tin 

(in plaats van plamuur) weer een mooi geheel van 

maakte. Daarna kon de originele DB180-kleur weer op de 

carrosserie worden aangebracht (foto 5).

Het buizenframe werd na grondige controle gepoedercoat, 

zodat weer voorzichtig kon worden begonnen met de 

opbouw. Elk onderdeel van de auto kwam zo aan de beurt 

en werd waar nodig voorzien van nieuwe lagers, rubber 

bussen etc. (foto 6). 

Opgebouwde motor
De motor werd naast nieuwe zuigers voorzien van alle 

delen die ervoor zorgen dat de motor weer “nieuw” werd. 

De kop werd deskundig gevlakt en van nieuwe kleppen 

enz. voorzien. Gelukkig was de injectiepomp in 1997 

nog bij Mercedes Benz gereviseerd, zodat na montage op 

het buizenframe de motor kon proefdraaien voordat de 

carrosserie werd geplaatst.

Met behulp van de benodigde documentatie werd een 

schone motor opgebouwd. Niets mooiers dan zo een 

uitdaging zelf tot een goed einde te brengen (foto 8). 

Elk onderdeel van de auto werd gereinigd, gepassiveerd 

en zelf weer opgebouwd.  

Interview met een  
markante STER-liefhebber 

Rode SL

Samengebouwde motor

Opgebouwde motor
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Optillen carrosserie (foto10) Interieur (foto11)

Interview met een  
markante STER-liefhebber 

Chassis naast carrosserie (foto4) Kale carrosserie (foto5)

Start opbouw (foto6) Bouten en moeren motor (foto8)



Mercedes 

Klassieker

Benz 

Vrienden

Op 1 februari 2002, kon de carrosserie weer op het 

buizenframe worden geplaatst met de nodige mankracht.  Na 

goede voorbereiding was de klus in 10 minuten geklaard (foto 

10). Het interieur werd uitbesteed aan vakman Marc van der 

Brand, die een mooi stukje vakwerk leverde (foto 11).

AL-46-04
Het eindresultaat werd groots. Dat vond de RDW ook, begin 

2003 werd de SL300 Roadster probleemloos goedgekeurd 

zonder opmerkingen. 

Eind Goed AL (46-04) Goed!

Natuurlijk waren er specialisten op diverse gebied, die met 

hun individuele expertise Cees van uitstekend advies hebben 

bediend. Speciale dank is er op dit gebied aan Fons Geevers 

die Cees met raad en daad heeft bijgestaan op gebied van 

onderdelen en montage. In een later stadium is de auto nu in 

onderhoud bij Van Dijk in Lisserbroek. Ook daar is men van 

mening dat Cees een geweldige prestatie heeft geleverd met 

deze restauratie. 

Cees mag oprecht trots zijn op deze geweldige prestatie. 

Wij wensen hem nog veel veilige kilometers samen met zijn 

Rietje.

13

www.ClassicSL.com •  Kruisbaak 24   
2165 AJ  Lisserbroek  •  Tel. (0252) 42 37 13

Alles voor uw Mercedes van 1955 tot 1970
• Restauraties, reparaties, onderhoud en APK
• Verkoop onderdelen, nieuw en gebruikt
• Ruilsysteem technische delen
• Aankoopkeuringen

1987-202235

Alles voor uw Mercedes van 1955 tot 1970
• Restauraties, reparaties, onderhoud en APK
• Verkoop onderdelen, nieuw en gebruikt
• Ruilsysteem technische delen
• Aankoopkeuringen

Al 35 jaar kwaliteit door specialisatie

Interview met een  
markante STER-liefhebber 
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Intrax Suspension Technology 1 april 2022
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De meesten van ons ontmoetten elkaar op vrijdag voor de 
lunch bij Van der Valk Enschede om daarna te beginnen 
aan de eerste rit. De routeboeken werden uitgedeeld, de 
-bordjes (nog uit 2020) bevestigd en daar gingen we. 
 
Het was een prachtige route en na ca. 45 km kwamen 
we aan bij het Golf Hotel in Rheine voor een koffiestop. 
We hadden heerlijk weer en hebben gezellig met elkaar 
op het terras gezeten. 
 
Daarna weer de dagteller op 0 en op naar onze 
eindbestemming: het hotel in Melle-Osnabrück. Na zo’n 
73 km draaiden we het parkeerterrein op. Ook hier zagen 
we de Valk Toekan al van ver. De kamers waren ruim 
en gerieflijk met een prachtig uitzicht over de velden. 
En de auto’s stonden uiteindelijk allemaal op een mooi 
vrijgemaakt deel van de parkeerplaats. Het blijft toch 
altijd een prachtig gezicht alle Mercedessen op een rij. 
 
Later op de middag arriveerden ook enkele deelnemers 
die een werkdag achter de rug hadden. Fijn dat ook Jan 
en Cora Koster uit Noord-Holland met een andere auto 
konden komen. Een puntgave Jaguar XK140 uit 1957 die 
er ook onder de motorkap prachtig uit ziet. Eerder die 
dag waren ze met pech op de snelweg A1 gestrand met 
hun 220S cabrio vanwege een defect wiellager. Ook deze 
auto dateert uit de vijftiger jaren  
 
Helaas hadden we op het laatste moment een afzegging 
van onze voorzitter Jos Stelder met zijn vrouw Rietje. 
Ze waren door corona geveld en voor hun en onze 

gezondheid bleven ze thuis.   We hebben ze gemist. 
 
In het Melle hotel genoten we met elkaar op het terras 
van een aangeklede borrel. Het was gezellig iedereen 
weer te spreken en ook de nieuwkomers kregen een 
warm onthaal. Vervolgens stond er, na ons te hebben 
opgefrist, een royaal dinerbuffet voor ons klaar. 
 
De volgende morgen wachtte ons een uitgebreid 
dagprogramma. Al vroeg, na een voortreffelijk  ontbijt, 
reden we door de maisvelden en leerden de omgeving 
rond Melle en Osnabrück beter kennen. Het is een 
landelijk gebied waar boerderijen verspreid liggen 
tussen bossen en uitgestrekte landerijen. Hier en daar 
doorkruisten we kleine gehuchten met romantische 
optrekjes. 
  
Halverwege de ochtend stopten we voor “Kaffee und 
Kuchen” in een pittoresk restaurantje, het Venner 
Steakhouse in het dorpje Venne. Om daarna door te 
rijden naar het bijzondere automuseum van Melle.  
Vanwege een wegopbreking was de route niet voor 
iedereen gemakkelijk te vinden. Maar, zoals altijd kwam 
dat met de digitale hulpmiddelen ook weer goed. Of 
gewoon op zijn Duits de weg vragen. 
Tot veler verrassing bleek het museum een omvangrijke 
collectie klassiekers over drie verdiepingen te bevatten. 
Niet alleen auto’s, maar ook motoren en bromfietsen 
uit lang vervlogen tijden trokken aan ons oog voorbij. 
De jeugdherinneringen kwamen al snel toen we oude 
NSU Prinz en DKW modellen zagen. Het bijzondere 
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Verwenweekend 2022
T E U T O B U R G E R W A L D

4 - 5 - 6 - September

9 Verwenweekend
e

2020
Terugblik 2022        26 augustus 2022

Op vrijdag 26 augustus begon het 9e verwenweekeind Melle-Osnabrück Na twee lange 
coronajaren zonder verwenweekeind kon het dan eindelijk weer doorgaan. Wat hadden we 
er naar uit gekeken! Het aantal deelnemers was dan ook hoger dan we hadden verwacht 
waardoor we extra hotelkamers moesten bijboeken. Als vanouds hadden organisatoren 
Wilko en zijn vrouw Atie een mooi programma voor ons samengesteld.
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Melle - Osnabrück
aan dit museum is dat alle voertuigen in rijdende staat 
verkeren. Alle auto’s zijn voorzien van Duitse kentekens. 
Bij navraag bleek dit museum vooral ook een stalling 
van bijzondere voertuigen. De eigenaren geven hun 
voertuigen in bruikleen in ruil voor een verwarmde en 
bewaakte stalling in de tentoonstellingsruimten. Op elk 
moment kunnen ze hun 4 of 2 wieler ophalen voor een 
ritje of een langere vakantie. Het oudste voertuig is een 
Peugeot uit 1896 in rijdende staat. Waar zie je dat nog! 
Het vehikel leek meer op een lieftallig koetsje dan een 
automobiel. 
Op het moment van ons bezoek kwam net een familie 
hun grijze  Mercedes 220S (De Ponton) ophalen die 
tussen de andere klassiekers op de 1e verdieping stond. 
Moeder en dochter van 5 zaten op de achterbank. De 
auto moest eerst nog via een autolift aan de buitengevel 
2 verdiepingen afdalen voordat de rit kon beginnen. 
Het museum was overigens gevestigd in een voormalige 
Meubelfabriek die in de 80-er jaren zijn deuren moest 
sluiten. 
Na het bekijken van al dit moois openden we op de 
binnenplaats van het museum onze goedgevulde 
lunchpakketten om daarna te genieten van enkele vrije 
uren. Sommigen bezochten het stadje Melle en kochten 
alvast een winterjas, anderen maakten nog een extra 
tochtje door de omgeving of genoten van de faciliteiten 
van het mooie hotel.  
 
Later die middag ontmoetten we elkaar voor, ja alweer, 
de bekende “aangeklede borrel”. En ook hadden Wilko 
en Atie een ludiek intermezzo bedacht. We werden 
uitgenodigd voor een balspelletje wat een kruising 
leek tussen golf en jeu de boules. De drie ‘holes’ waren 
opgeluisterd door geschilderde afbeeldingen. Atie had 
boven de ‘poortjes’ de gezichten van onze voorzitter 
Jos, oud voorzitter Joost en bestuurslid Peter Schoorl te 
hebben geschilderd. Ze waren goed voor respectievelijk 

10, 1 en 5 punten als de golfbal het poortje passeerde. 
Hilariteit alom! De competitie begon en de ware winnaars 
– met golfervaring - lieten zich al snel gelden. Na een 
nek-aan-nek race tussen Jaap Havik en Jan Verweij, 
waarbij de wedstrijd verlengd moest worden, kwam Jan 
als winnaar uit de bus. Hij ontving zijn welverdiende 
prijs (een set Warsteiner bierglazen) en een ferme 
handdruk van organisatoren Wilko en Atie.  
 
’s Avonds werden we getrakteerd op een uitgebreid 
dinerbuffet aangevuld met heerlijke wijnen.  We leerden 
elkaar weer wat beter kennen waarbij sommigen ook 
veel plezier op de dansvloer hadden.  
Na een kort dankwoord van penningmeester René en het 
overhandigen van een attentie aan Wilko en Atie sloten 
we de avond rond middernacht onder de sterrenhemel 
af.  
 
De volgende ochtend was het alweer tijd om na het 
heerlijke ontbijt afscheid van elkaar te nemen.  
Dit weekend kende ook wat nare gebeurtenissen die in 
onze groep ongebruikelijk zijn. Een van de  deelnemers 
was betrokken bij een aanrijding bij het oversteken van 
een Bundesstrasse. Gelukkig zonder lichamelijk letsel, 
maar wel een lelijke schade aan de achterzijde van de 
SL. 
Een andere deelnemer is op weg naar huis in een 
kettingbotsing beland op de A1. De Ponton kreeg het aan 
de linker voorzijde ernstig te verduren. Een grote schade 
die een ‘autohart’ pijn doet. We hopen en verwachten 
deze auto volgende jaar in zijn volle glorie weer te zien. 
Ondanks deze twee ongevallen kijken we terug op een 
gedenkwaardig en geslaagd verwenweekeind. Wilko 
en Atie bedankt voor de tijd en energie die jullie hier 
weer in gestoken hebben. En jullie bereidverklaring om 
ook het 2e lustrum van het verwenweekeind in 2023 te 
organiseren.

T E U T O B U R G E R W A L D

4 - 5 - 6 - September

9 Verwenweekend
e

2020
Terugblik 2022        26 augustus 2022
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Op zaterdag 10 september was onze club prominent aanwezig op het Oldtimerevenement in 
Santpoort. Op het grote grasveld voor de ruïne van Brederode was een keur van oldtimers in alle 
soorten en maten opgesteld: vrachtauto’s, personenauto’s, tractoren, motoren, bromfietsen en 
stoommachines, kortom alles met wielen was er te vinden.

Miniatuur stoomtreinen waarop de kinderen een 
rondje konden meerijden en voor de ouderen enkele 
stoomtrekkers uit de negentiende eeuw, die sissend 
en puffend hun eigen rondjes reden. Te midden van 
dit spektakel hadden wij als MBKV een eigen stand 
waar alle Mercedes modellen tussen 1955 en 1995 zij 
aan zij stonden opgesteld.

De gehele dag was er aanloop van leden en 
geïnteresseerden, waarna de dag werd afgesloten 
door een bekende cover band: The Clarks, bekend van 
regelmatige Tv-optredens bij V1 vandaag.

Een geweldige dag voor onze club!
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1 oktober 2022 Teruggblik 2022
Duizend Eilandenrijk rit
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JAAP HAVIK MERCEDESRESTAURATIE

WWW.JAAPHAVIK.NL 
NETWERK 10, 1446WK PURMEREND,  TEL.: 0031-299666202 - INFO@JAAPHAVIK.NL 

• Onderhoud & APK • Restauratie • Reparatie • Schadeherstel • Vernieuwen van interieur  
• Onderdelenverkoop • Verchromen • Houtwerk fineren

Oude liefde heeft alleen wat meer aandacht nodig...

Wij wensen u een voorspoedig 2023
met vooral veel Mercedes rijplezier


