
nr: 

 

Mercedes 

Klassieker

Benz 

Vrienden

Mercedes-Benz  
Klassieker Vrienden
MBKV - Journaal

Traditioneel genieten

nr: 

9JANUARI 2020

Terugblik 2019
Dit was het eerste jaar zonder Joost als 
voorzitter. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie 
heeft Joost Struijk zijn functie als 
voorzitter van de MBKV overgedragen 
aan ondergetekende. Bij die gelegenheid 
werd Joost een karaf met ingeslepen logo 
van de MBKV overhandigd om hem te 
bedanken voor zijn inzet voor de club 
en dat al vanaf de oprichting in 2007. 
Gelukkig is uw bestuur weer voltallig, 
Antoinette Havik heeft zich bereid 
verklaard om het bestuur te completeren 
en de functie van Penningmeester aan te 
nemen.
De Nieuwjaarsreceptie vond plaats op 
20 januari in het Healey Museum in 
Vreeland. In dit privémuseum waar alle 
creatieve ideeën van Donald Healey bijeen 
zijn gebracht, kregen we een rondleiding 
door de uitermate enthousiaste eigenaar 
Hans v.d. Kerkhof. De lunch en de 
drankjes waren prima verzorgd door zijn 
echtgenote en haar team.
Begin maart waren we in de gelegenheid 
om met een groep een heel bijzondere 
excursie mee te maken, dankzij speciale 
contacten van een bestuurslid. Het 
bezoek aan het 100-jarige Tata Steel, het 
vroegere Hoogovens, was een belevenis 
op zich. We kregen een rondrit over het 
fabrieksterrein dat 300 hectare groot is en 
we bezochten de Warmband Walserij en 
de Dompel Verzinklijn. Dit bezoek gaf ons 
een idee wat ervoor komt kijken hoe staal 

wordt gemaakt voordat het kan worden 
gebruikt om in onze Sterren te worden 
verwerkt.

De Technische Dag in april was een 
combinatie van een bezoek aan het NZH-
museum in Haarlem en een bezoek aan 
de bouw van de nieuwe zeesluis van het 
Noorzeekanaal. Na de rondleiding in het 
bus museum stapten we in een klassieke 
bus, dit was voor de gelegenheid de 
vroegere “stadsbus” van Texel, een 
prachtig gerestaureerde DAF. Voor de 
gelegenheid was er voor de Velsertunnel 
een hele moderne file georganiseerd toen 
de bus ons vervoerde naar het SHIP-
museum voor de bouw van de nieuwe 
grootste zeesluis ter wereld. Daar werd 
de lunch gebruikt met een prachtig 
uitzicht op het sluizencomplex inclusief 
de lopende werkzaamheden. Na de lunch 
volgde een rondleiding in het museum 
waarbij uitleg wordt gegeven over de 
technische uitdagingen van dit geweldige 
project.
Het museum SHIP is beslist de moeite 
van een bezoek waard om een idee 
te krijgen hoe de aangekondigde 
budgetoverschrijdingen ontstaan bij dit 
typisch staaltje van Hollands’ strijd met 
de zee.

De deelname aan de Voorjaarsevenement 
in mei viel tegen, zeker gezien de 
inspanning die was geleverd door de 

organisatoren. Het feit dat deze dag 
samenviel met “Moederdag” heeft hier 
wellicht een rol gespeeld. Daar zullen we 
in de toekomst rekening mee houden. 

De Aarlandenrit in juni was weer zeer 
geslaagd met de voortdurende garantie 
van mooi weer. De dag werd afgesloten 
met een heel gezellige barbecue op het 
terrein van landgoed Ursula.

Het 8e Verwenweekend op de valreep 
van augustus en september was dit jaar 
in Zuid-Limburg georganiseerd. Zowel 
het weer als de locatie waren geweldig 
en velen kijken met veel plezier naar dit 
evenement terug. De inschrijvingslijst 
voor het 9e Weekend ging tijdens het 
diner al rond. Elders in dit Journaal kunt 
u uitgebreid lezen over de plannen voor 
dit komend evenement.

2020
Het geplande en uitgewerkte 
Najaarsevenement moest helaas door 
een gebrek aan belangstelling worden 
geannuleerd. De balans opmakend 
moeten we concluderen dat enige zeer 
geslaagde evenementen zijn afgewisseld 
met andere die minder of zelfs te weinig 
belangstelling hadden. Voor het komend 
jaar staat de planning van activiteiten min 
of meer vast. Zie daarvoor de planning. 
Het bestuur houdt zich aanbevolen voor 
suggesties van leden over locaties of 
evenementen die de moeite waard zijn om 
betrokken te worden in de jaarplanning 
voor 2020. In ieder geval belooft de 
Nieuwjaarsreceptie in Dronten een 
speciale te worden die van harte wordt 
aanbevolen, zie daarvoor ook elders in dit 
Journaal.

Namens het Bestuur wens ik u 
aangename feestdagen en een gezond 
2020 met veel MBKV-activiteit.

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 125,00
1/2 pagina e 65,00
1/4 pagina e 35,00

Digitaal aanleveren aan: 
Vera Sintenie, 
Kennemerweg 27, 
2061 HR Bloemendaal.
Email: MBKV@live.nl

Aggenda 2020

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 MBKV@live.nl

Wilt u structureel meewerken aan het redigeren van 

het MBKV-Journaal, meld u bij de voorzitter.

19 januari
Nieuwjaarsreceptie

21 maart
Technische dag 

19 april
Voorjaarsevenement

14 juni
Aarlandenrit o.v.b.

4 sept - 6 sept
Verwenweekend

datum volgt
Najaarsevenement

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

Een kapotte of versleten motor 
betekend niet direct dat deze is 
afgeschreven. Als u uw motor bij ons 
brengt kunnen wij deze, alsmede alle 
afzonderlijke delen van de betreffen-
de motor letterlijk en fi guurlijk weer 
als nieuw reviseren. Een gereviseerde 
motor is daarnaast vaak goedkoper dan 
een vergelijkbare nieuwe krachtbron.

Keizer Motorenrevisie V.O.F.

Doetinchem
Laat u uw motor volledig bij ons reviseren dan 
ontvangt u daarmee ook het Bovaggarantiebe-
wijs. Hiermee ontvangt u een stukje zekerheid 
over de kwaliteit van 
onze afgeleverde werk-
zaamheden. De garantie 
voor een compleet gere-
viseerde motor is geldig 
voor een periode van 12 
maanden.

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur 
zaterdag: 09.00 - 13.00 uur

Lid BOVAG afdeling revisie

Adv Keizer Motoren.indd   1 14-03-11   10:09

Kosten en Baten
Een korte toelichting op de financiële situatie 
van de MBKV over 2019.  De financiële reserves 
zijn het afgelopen jaar niet verder gedaald.

Er zijn geen nieuwe maatregelen nodig, de 
bestaande aanpassingen blijven van kracht, 
zoals al aangekondigd in het journaal van 2019.

1.  Per 1 januari 2020 wordt de contributie  
€ 32,50 per jaar.

2.  De bijdrage voor de nieuwjaarsreceptie blijft 
€ 15.- per persoon.

2.  Bij afzegging van een reeds gedane inschrijving 
op minder dan 2 weken voor het evenement 
wordt een deel van de inschrijfkosten in 
rekening gebracht. 

Dit betreft de helft van de kosten per auto met 
bij een eendaags evenement een maximum 
van € 50.- en bij een meerdaags evenement een 
maximum van € 100.-.

Voor nadere uitleg kunt u altijd terecht bij alle 
bestuursleden.
De MBKV is een financieel gezonde stichting met 
volop mogelijkheden om  mooie evenementen 
voor de leden te organiseren.
We wensen iedereen in 2020 weer veel rijplezier.

Dank voor uw begrip,
Antoinette Havik 

Penningmeester MBKV



4 Nieuwjaarsreceptie 
19 januari 2020      Uitnodiging

Voor deze receptie in het nieuwe 
jaar hebben we weer gekozen 
voor een heel speciale locatie!
In Dronten hebben we een par-
ticulier museum gevonden wat 
voor ons de deuren opent en de 
receptie verzorgt op 19 januari 
2020.

Het Mechanisch Erfgoed Cen-
trum MEC is een museum met 
een zeer gevarieerde collectie 
waaronder oude stoommachines, 
dieselmotoren, (land)bouwma-
chines, naaimachines, radio’s en 
zelfs 400 verschillende strijkij-
zers ontbreken niet.
Op werkdagen faciliteert het 
museum werkgelegenheidspro-

jecten voor jongeren met enige 
afstand van de samenleving met 
de bedoeling dat zij uiteindelijk 
weer als ieder ander kunnen 
gaan functioneren.

Op de dag dat wij u ontvangen 
voor de receptie is er ook de 
nodige activiteit in het museum: 
de stoommachines zijn “on-

der stoom”, de dieselmotoren 
draaien en bij meerdere pronk-
stukken wordt door vrijwilligers 
uitleg gegeven over de werking 
en historie.

Wij verwelkomen u rond de klok 
van 12.00 uur met een kopje kof-
fie met een welkomstwoord van 
onze voorzitter en de directie van 
het museum.
Na een lunchbuffet krijgen wij 
groepsgewijs een rondleiding 
door het museum waar iedereen 
zijn hart kan ophalen aan de 
historische collectie.
Om 16.00 uur is het officiële deel 
van de dag ten einde, maar wie 
nog wat wil blijven ronddolen in 
de grote hal, wordt daartoe van 

Beste MBKV vrienden,



harte uitgenodigd.
Uiteraard is de ruimte van de 
receptie heerlijk verwarmd, 
maar de grote expositiehal 
helaas niet, dus warme kleding 
is een pré. Komt allen, het reisje 
naar de Flevopolder is zeker de 
moeite waard!

Nieuwjaarsreceptie 19-01-2020
Tijd 12.00-16.00 uur
Mechanisch Erfgoed Centrum
Dronterweg 29
8251 PA Dronten

Tot ziens op 19 januari!
Bestuur MBKV
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PROGRAMMA
Wij ontvangen u vrijdagmiddag 
rond 16.00uur met een hapje 
en een drankje op het Rittergut. 
Als we iedereen hebben kunnen 
verwelkomen en gezellig 
bijgepraat hebben, wordt het tijd 
om op te frissen en verwachten 
wij u om 19.30 uur voor het 
diner. Aan deze gezellige avond 
zal rond 23.00 een einde komen.

Wij starten zaterdag na het 
ontbijt om 9.00uur voor de zeer 
afwisselende rit met prachtige 
vergezichten, tussen de heuvels 
en bossen. We bezoeken het 
automuseum in Melle, waar 
een reusachtige verzameling 

verdeeld over 3 etages staat van 
auto’s en motoren uit alle jaren, 
dus vanaf de 20/30-er jaren tot 
heden. En dat maakt het, vonden 
wij, zo bijzonder. Natuurlijk 
kunt u hier oude herinneringen 
ophalen.
De koffiestop is geregeld bij 
een locatie in Vehrte. Ooit 
van gehoord? Dit dorpje ligt 
noordelijk van Osnabrück. We 
lunchen bij het Kurhotel in Bad 
Rothenfelde.
De routes voeren U uiteraard 
via kleine weggetjes en 
vakwerkdorpjes, waar u nog 
nooit van gehoord heeft. Tegen 
17.00uur zijn we weer terug om 
van de welverdiende borrel te 

genieten.
We sluiten deze enerverende 
dag af met een 4-gangen 
diner. Wij proberen voor 
livemuziek te zorgen, maar 
de hoteleigenaar wil het voor 
andere gasten niet. Maar als we 
alle 29 kamers kunnen boeken, 
hebben we het hotel voor ons 
zelf en probeer ik het alsnog 
bespreekbaar te maken. Zondag 
heeft u alle tijd en na een 
uitgebreid ontbijtbuffet is dit 9e 
verwenweekend alweer voorbij 
en gaat ieder zijns weegs. De 
gezelligheid staat voorop, niets 
moet en alles mag. U rijdt in 
groepjes of alleen, maar houdt u 
aan de afgesproken tijden i.v.m. 

9e Verwenweekend
4 t/m 6 september 2020
Op veler verzoek hebben ondergetekenden weer toegezegd een verwenweekend te 
zullen organiseren. Daarom is het ons een genoegen, U hierbij uit te nodigen voor 
deelname aan alweer het 9e Verwenweekend.

6

Ontdek de romantische bossen en dalen 
van het Teutoburger Wald

We gaan deze keer een kleine 100km over de grens bij Oldenzaal naar Het Teutoburger Wald. We hebben 
20 luxe kamers geboekt bij het prachtige hotel Rittergut Osthoff www.hotel-rittergut-osthoff.de en 9 
kamers in optie tot 1 februari. Daarmee hebben we dan alle 29 kamers voorlopig. De geschiedenis van 
het Rittergut Osthoff is wel een heel bijzondere en gaat tot 500 jaar terug. Door de jaren heen is er sprake 
van verval en bloei geweest, maar na de laatste grondige restauratie is het hotel in 2018 geopend. We 
bieden U een zeker weer een verrassend en ontspannend weekend. We laten ons dit keer verwennen 
door de familiaire gastvrijheid op het Rittergut. De hier aanwezige historische sfeer staat weer borg 
voor  een onvergetelijk weekend tussen de bossen, heuvels en dalen van het Teutoburger Wald.



de koffie en lunchafspraken. U 
krijgt een uitgebreid routeboek 
vrijdagmiddag uitgereikt met 
duidelijke omschrijvingen, 
adressen en de afstanden in 
kms en miles.

KOSTEN EN AANMELDING
Er is plaats voor 20 equipes 
met uitloop tot 29. Het is ons 
een genoegen dat we een erg 
mooie prijs hebben kunnen uit 
onderhandelen. We komen nl een 
100,00 lager uit per equipe, dan 
vorig jaar, nl 315,00 per persoon, 
dus 630,00 per equipe. Hierin 
is alles, behalve uw benzine 
en eventueel een terrasje dat 
u zelf onderweg bezoekt, weer 
inbegrepen. Alle kosten voor 
het gehele arrangement, zoals 
de hotelkosten, diners, lunch, 
drankjes en hapjes vrijdag en 
zaterdag tussen 16.00-18.00 
uur en ’s-avonds tussen 20.00-
23.00uur ingecalculeerd. 
Natuurlijk ook het rallybord, 
de routeboeken en toegang. U 
kunt zich aanmelden bij Vera 
Sintenie via de mail mbkv@

live.nl  Een vooruitbetaling van 
€ 100,00 d.m.v. automatische 
incasso is uw EN onze 
zekerheid. Ik schrijf hier expres 
“onze zekerheid”, want mocht u 
onverhoopt afzeggen, dan is dit 
een vast bedrag, dat niet wordt 
gerestitueerd. Dit ter dekking 
van onze reeds gemaakte kosten. 
Rest mij nog te melden, dat voor 
1-persoonskamer een toeslag 
van 50,00 wordt berekend.
 
LOKATIE
Hotel Rittergut Osthoff – 
Rittergut Osthoff 3a – 49124 
Georgsmarienhütte - Tel. 0049 
5401 88 08 90.
 
TENSLOTTE
Vol is echt vol, dus meld u 
z.s.m. aan. Een aantal van u 
heeft zich spontaan na het 
8e verwenweekend al weer 
opgegeven, maar er is nog 
plaats voldoende. Ik heb dus 
een aanvullende optie tot 1 
februari. Inschrijvingen na 
deze datum zijn dan niet meer 
gegarandeerd en annuleringen 

na deze datum ook niet meer 
kostenloos. Ik adviseer u 
daarom wel, aangezien we 
hier met hotelboekingen te 
maken hebben, om aan uw 
annuleringsverzekering te 
denken, mocht u onverhoopt 
niet mee kunnen.
Wij zien uw bericht met 
belangstelling tegemoet en zijn 
ervan overtuigd u weer een 
fijn, gezellig en onvergetelijk 
weekend te bieden. Mocht u 
nu of later vragen hebben, 
op 06.538.466.87 ben ik 
bereikbaar.
Het hotel ligt ver van de weg, 
dus voor de auto’s hebben we 
voldoende veilige plaatsen op 
het landgoed.
   
Wij zien uit naar uw komst,
Hartelijke groet
NaMeNs het Bestuur

WilKo eN atie looJeNga
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T E U T O B U R G E R W A L D

4 - 5 - 6 - September

9 Verwenweekend

e

2020



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.

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.

•  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.



Autoliefhebber? Word dan nu lid van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club 
met of zonder pechhulppakket en ontvang altijd 8 x per jaar ons clubmagazine ‘De Auto’.
Met 116 pagina’s vol autonieuws en reportages over bijzondere (klassieke) auto’s.

Vanaf € 46,= per jaar

Ons clubmagazine is exclusief voor leden en niet los of via een abonnement verkrijgbaar. 
Ga dus snel naar www.knac.nl en ontdek welk lidmaatschap het beste bij u past.

Word lid van de KNAC en ontvang 8 x per jaar ‘De Auto’.

Passie voor auto’s?

005101_Adv_KNAC_A4.indd   1 13/11/2018   13:43

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.

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.



Mercedes 

Klassieker

Benz 

Vrienden

10

Een echte liefhebber
Op een regenachtige augustus dag 

vertrok ik met Rietje naar de Veluwe 

om een gesprek te hebben met ons 

lid Günter (2014) en zijn echtgenote 

Anke over de hobby die wij samen 

delen in de vorm van de STER. 

Günter is in de bestuursvergadering 

van 2019 voorgedragen als het lid 

van de MBKV voor het jaarlijkse 

Markante STER interview. 

Wij werden zeer hartelijk ontvangen 

bij Günter en Anke, waarbij 

wij vervolgens eerst over zijn 

ziekte spraken. Met grote respect 

luisterden wij naar Günter over de 

Chemo’s en doktersbezoeken die het 

leeuwedeel van zijn tijd vragen. Vol 

in de strijd en bereid om te vechten! 

Wij duimen met hen mee en hopen 

dat de behandelingen het gewenste 

succes hebben.

Alhoewel reeds jaren in Nederland 

woonachtig tijdens zijn werkzame 

leven en daarna, is er niet lang 

voor nodig om vast te stellen dat 

de geboortegrond van Günter niet 

de Nederlandse is. Al was het 

maar zijn naam die dat duidelijk 

maakt. Niet dat dat enig verschil 

maakt, wij kennen Günter en 

Anke van verschillende reizen en 

evenementen, als belangstellende 

en aardige mensen die aangenaam 

gezelschap vormen tijdens 

clubdagen. Met hen is het ook goed 

om van gedachte wisselen over 

de verschillende ervaringen met 

oldtimers tijdens evenementen. Wij 

kennen Günter ook als degene die 

bijzonder veel aandacht besteedt aan 

de staat waarin zijn auto deelneemt 

aan de verschillende toerritten. 

Tadellose Leidenschaft 

(onberispelijke Passie)

De omschrijving van de wijze 

waarop Günter zijn hobby bedrijft 

kan het best met de mooie Duitse 

woorden zoals hierboven worden 

omschreven. De auto waarmee hij 

deelneemt ziet er altijd perfect uit 

aan het begin, maar ook aan het 

einde van de clubdag! Memorabel in 

dat verband is een technische proef 

van ongeveer 3 jaar geleden waarin 

een bekertje water met zoveel 

mogelijk inhoud van start tot finish 

moest worden gebracht.Günter 

was degene, die zeer zorgvuldig 

een zakdoek op de motorkap 

spreidde om het plastic bekertje op 

te plaatsen zodat de waterspatten 

niet direct op de motorkap zouden 

belanden. Dat bespaarde veel arbeid 

achteraf. De snelheid waarmee de 

proef vervolgens werd genomen 

leidde overigens niet tot  een top-3 

notering, zodat hij helaas buiten de 

prijzen belandde.

Hoezo éénkennig?
Na de koffie verplaatste ons gesprek 

zich naar het onderwerp van ons 

bezoek. Günter toonde mij de 

verschillende ringbandmappen met 

alle details van zijn verschillende 

auto’s. Per auto zijn alle historische 

(complete) documenten (foto) 

samengebracht, waarbij het al snel 

duidelijk wordt dat het hebben 

van een hobby op verschillende 

manieren kan worden uitgevoerd. 

Matching numbers is bij Günter 

geen toevalligheid, maar een 

voorwaarde. Gedocumenteerde 

geschiedenis van de auto’s is 

alleen maar interessant, wanneer 

die geschiedenis ook volledig 

en compleet  is. Het is dan ook 

duidelijk dat de prijzenkast met 

best-of-show vermeldingen aardig 

Interview met een  
markante STER-liefhebber 
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gevuld is. 

Natuurlijk was bekend dat Günter 

over meerdere mooie Sterren 

beschikte, maar groot was mijn 

bewondering ook voor de collectie 

van unieke Porsches, zoals daar 

bijvoorbeeld een bijna unieke 

356-politie Porsche (foto) is, maar 

ook exemplaren als een echte 911 

uit 1968 en een Carrera uit 1975.

Ik zou de auto en Günter te kort 

doen als ik ook niet de Jaguar 

E-type zou vermelden in een 

prachtige gunmetal grey kleur, die 

bescheiden tussen al dat Duitse 

geweld stond te glimmen.

Sterren collectie
Wat opvalt is een prachtige serie 

SL’s vanaf Pagode via 107(R/C) 

en 129 naar SL55 van het type 

230. Natuurlijk heeft zoals bij ons 

allemaal elke auto zijn verhaal, maar 

door de zorgvuldige documentatie 

gaan de verhalen nog meer leven. De 

lage kilometerstand van de diverse 

auto’s loopt als een rode draad door 

elke vermelding. Maar nog mooier 

was bijvoorbeeld het verhaal over 

de ontmoeting met ene Paul Bracq. 

Velen van u zullen zeggen met wie?? 

Maar Paul Bracq is de ontwerper 

van de Pagode, en natuurlijk maakte 

Günter het verhaal compleet door 

de goede man over te halen om 

zijn handtekening op het klepje 

van het dashboardkastje te laten 

zetten (foto) en dit vervolgens te 

laten plastificeren, wat de auto 

natuurlijk nog unieker maakt met 

het prachtige rode interieur (foto). 

Waarschijnlijk een van de redenen 

waarom Günter na enige aarzeling 

de Pagode als zijn favoriete STER 

benoemt.

Voor Anke gelden andere 

voorkeuren zoals comfort en gemak 

van besturing vandaar dat de 

recentere mooie rode SL55 (foto) 

haar voorkeur krijgt.

In het verhaal komt natuurlijk ook 
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te pas de aanschaf en voorbereiding 

van een 107C voor een echt oldtimer 

reisje voor liefhebbers zo’n 5 jaar 

geleden. En Anke …. Ach ja die ging 

natuurlijk mee. Waarheen? Een 

enkeltje Berlijn-Bejing!(foto). En dan 

wij ons druk maken om een hele reis 

van wel 10 dagen naar Schotland of 

Oostenrijk. Jammer dat ik mijn hoed 

niet bij me had, anders had ik deze 

voor beiden met een grote zwaai 

afgenomen.

Een ander opvallend detail bij de 

collectie van Günter is natuurlijk 

het fenomeen dat alle sterren niet 

alleen aan de buitenkant waren 

gepoetst, maar dat de auto’s er onder 

de kap net zo perfect uitzagen (foto) 

zoals dit voorbeeld van de 280 SE 

uit 1968 maar ik had net zo goed 

een willekeurige andere auto als 

voorbeeld kunnen nemen.

Zoals daar is de perfect witte 

220 A Cabrio uit 1952 die 

waarempel behalve een prachtig 

motorcompartiment ook nog de 

originele kofferset (foto) achterin 

heeft.

En zo kunnen we natuurlijk nog 

verder uitwijden, maar behalve de 

uren die Günter besteed in het in 

optimale staat brengen van zijn auto’s 

mag niet onvermeld worden dat hij 

alle auto’s regelmatig meeneemt voor 

een rit om er ook voor de zorgen dat 

alles in rijdbare staat blijft. 

Ik ben ervan overtuigd dat ik spreek 

namens allen in onze MBKV als we 

Günter en Anke in de toekomst nog 

heel veel mooie clubdagen toewensen. 

En dat leidt er dan weer toe dat wij 

nog lang kunnen genieten van de 

prachtige collectie STER veteranen

Jos Stelder
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Oldtimerdag
Santpoort

Deze dag vindt plaats onder de rook 

van de ruïne van Brederode. Dit gebouw 

stamt uit de 1354, en is in 1862 als 

eerste gebouw aangekocht door de Staat 

der Nederlanden, sinds die tijd staat het 

te boek als rijksmonument nr 1.

 

Onder de schitterende ambiance van dit 

monument wordt U een schitterende 

dag aangeboden met veel Oldtimers, 

Stoom machines met demo”s, een 

miniatuur treinbaan, en een club die 

het rijdend erfgoed van transport in ere 

houd.

 

Deze dag wordt mede georganiseerd 

door ons bestuurslid Peter Schoorl 

die graag van de gelegenheid gebruik 

maakt om U via de MBKV uit te 

nodigen  om onze Ster en trots via de 

verschillende modellen te showen aan 

de vele bezoekers.

 

Het programma voor die dag bestaat 

uit ontvangst op Fort bij Vijfhuizen 

( onderdeel van de Stelling van 

Amsterdam ) een korte tour naar 

Santpoort van 50 km en een aparte 

plaats om Uw oldtimer aan het plubliek 

te tonen.

 

Ook voor U als deelnemer is er die dag 

genoeg te beleven.

 

Middels deze vooraankondiging willen 

wij U als bestuur van de MBKV graag 

uitnodigen voor deze oldtimerdag

Noteer de datum in uw agenda, nadere 

info volgt via de mail of onze website 

www.mbkv.nl

 

Peter Schoorl

Bestuurslid MBKV

Op zaterdag 20 juni vind in Santpoort weer de 
oldtimerdag plaats georganiseerd door SOS  
( Stichting Oldtimerdag Santpoort )

13
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Teruggblik 2019
Technische dag bij Tata Steel

Vrijdagmiddag 8 maart 2019 kwamen 

leden (met introducés) bij elkaar 

in het Dudok Congres centrum in 

Velsen Noord. Doel was te zien hoe 

Tata Steel hoogwaardig staal maakt 

voor de auto-industrie. Het IJmuidense 

staal wordt immers ook voor onze 

Duitse Sterretjes toegepast.gezelschap 

verschrikkelijk dronken is geworden in 

een etablissement te Santpoort Noord. 

De eersten in de groep zagen nog een 

plak voorbij komen. Daarna viel de 

lijn in “code rood” en viel de productie 

stil. Een kleine domper, want de 

warmbandwals is spectaculair om te 

beleven. 

Het bezoek aan de 

dompelverzinklijn 

/ lakstraat maakte 

alles weer goed. 

Tijdens de afsluitende netwerkborrel 

dankte voorzitter Jos Stelder Timo 

voor de gezellige middag. De 

avond werd afgesloten met een 

informeel diner bij Van der Valk 

Hotel in Akersloot. En het schijnt 

dat daarna nog een klein gezelschap 

verschrikkelijk dronken is geworden in 

een etablissement te Santpoort Noord. 

de orgaNisatie heeft het Weer Met 
Veel plezier Voor u georgaNiseerd.

We kregen unieke gelegenheid om 

een rondleiding te krijgen langs de 

warmband en dompelverzinklijn / 

lakstraat. 

Na een warm welkom door Timo 

Rijnbeek en een presentatie vanuit 

Tata, onder andere over het nieuwe 

HIsarna project (vermindering van 

CO2–productie met 20 %) en het 

aantal medewerkers in Velsen (9.000 

m/v, 400 researchers), trokken wij 

de oranje stofjassen aan. Helm op, 

bril op en hup de bus in op weg 

naar de productie. Via ertskade en 

Hoogovens 6-7 naar de warmband. 
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Technische dagg
NZH museum en SHIP
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.Deze liep in die tijd vanaf Lobith 
en mondde uit in de Noordzee ter 
hoogt van Katwijk.
Transport van mensen en goede-
ren was destijds het gemakkelijkst 
over water, dus daarmee was de 
rivier de Rijn erg populair bij deze 
Romeinen, die ons land toen ook 
vooruit hebben geholpen in de 
vaart der volkeren.
De Aarlanden zoals we die nu ken-
nen lagen te noorden van deze Li-
mes en liepen dus de overheersing 
van de Romeinen mooi mis.
De Aarlandenrit bevond zich dus 
dit jaar een beetje buiten de ge-
baande paden en wij waagden ons 
in het oude Romeinse Rijk.
Gelukkig zijn de oude Romeinen 
zorgvuldig opgeborgen in het Ar-
cheon, een themapark over deze 
tijd in Alphen aan den Rijn.

Niet geheel onverwachts werden 
de deelnemers ook dit jaar met 
een kop koffie verwelkomd op 
Landgoed Ursula in Nieuwveen 
en na een korte briefing door de 
ritmeester Ab Augustinus weet 
iedereen weer welke richting we 
geacht worden te rijden.
Aan de hand van de routebeschrij-
ving met behulp van de bekende 
bolletjes en pijltjes vertrekken alle 
equipes rond 12.00 uur en rijden 
we langs het kleine kronkelige 
riviertje de Drecht rijden we naar 
Leimuiden, steken daar de Ring-

vaart over en duiken de Haarlem-
mermeerpolder in en genieten van 
de wijdse uitzichten die dit land-
schap ons biedt.
Kilometers verder kruipen we 
weer uit de polder, zien we het 
aquaduct van de A4 eens van de 
bovenkant en rijden we de polders 
in die grenzen aan zuidzijde van 
de Kagerplassen.
We passeren in Hoogmade de toen 
nog mooie kerk met de groene 
spits, welke helaas later in het jaar 
volledig door brand verwoest zal 
worden.

De lunch wordt dit jaar gepresen-
teerd in de ruime hal van Nolina 
BV, een plantenkwekerij in Wou-
brugge.
Na een beetje passen meten kan 
iedereen toch netjes parkeren om 
daarna aan te sluiten bij de rij voor 
de vers gebakken eitjes of de ham-
burgers, gepresenteerd door de lo-
kale Rotary Club uit Ter Aar, onze 
partners in de organisatie van de 
Aarlandenrit.

Na de picknick rijden we langs 
Alphen aan den Rijn, door de Ro-
meinen ooit Albaniana genoemd 
en gaan we langs de Oude Rijn, 
ofwel de Limes in de richting van 
Laurium, het huidige Woerden.
Echter in Nieuwerbrug verlaten we 
het Romeinse Rijk en passeren we 
de laatste tolbrug van Nederland 

waar nog betaald moet worden. 
Gelukkig is de brugwachter die 
dag vrij en sparen we aldus €0,50 
voor de passage.
Door de ons vertrouwde Aarlan-
den rijden we in de richting van 
Nieuwveen.
Op Landgoed Ursula is inmiddels 
het terras in gereedheid gebracht 
voor een drankje naar keuze, 
speelt de huisband van de Aar-
landen vrolijke noten en heeft de 
lokale cateraar weer een fantasti-
sche barbecue in voorbereiding.

Tijdens de rit waren er foto’s te 
ontdekken en was in het  route-
boekje een puzzeltje op te lossen 
over verschillende oldtimers waar-
mee het jammer genoeg verkeerd 
is afgelopen.
De dag wordt besloten met de 
prijsuitreiking aan de deelnemers 
en last but not least een cheque 
aan de vertegenwoordiger van Ni-
ketan in Bangladesh, dit jaar het 
goede doel van deze rit.
Een bedrag van € 15.000,- was 
weer een mooi resultaat van de in-
spanningen van de sponsors en de 
deelnemers die met een leuke dag 
voor zichzelf ook voor anderen iets 
hebben kunnen betekenen
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Dit jaar een leuke route gereden langs de oude 
noordgrens van het aloude Romeinse Rijk, de Limes, die 
liep langs de oude rivier de Rijn

Teruggblik 2019  
Aarlandenrit
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Op de drukke vrijdagmiddag 
zakten we langzaam af vanuit 
Noord-Holland naar Limburg. 
Na Eindhoven begon de echte 
drukte en de halve tijd van 
onze reis besteedden wij aan 
de reis Eindhoven-Heerlen. De 
weersvooruitzichten waren goed 
tot zeer goed. Het beloofde een 
mooi weekend te worden.
De ontvangst in Hotel 
Winselerhof was zeer 
aangenaam. Een mooie kamer 
en een zonnig terra, In alles was  
voorzien dus de ergste dorst was 
snel gelest. Het weerzien met de 
vele oude bekenden van onze 
vereniging was gezellig en er 
was tijd om ook kennis te maken 
met enige nieuwe gezichten. 
In de zomeravond werden we 
na het welkom door Wilko, 
getrakteerd op een Italiaanse 
avond met bijbehorend eten, 
drinken en muziek. De sfeer 
zat er goed in en met de life 

muziek werd er ook al spoedig 
gedanst. Alsof we niet weg 
waren geweest! Tegen 23:00 uur 
noteerden we de eerste afvallers 
die zich wilden voorbereiden 
op de zeer warme dag die zou 
volgen. Tegen 24:00 stopte 
de muziek en keerde de rust 
terug rond de oud Limburgse 

binnenplaats van de voormalige 
herenboerderij waaraan ook de 
kamers waren gelegen.
Na een goede nachtrust en 
een geweldig ontbijt werden 
de routeboekjes ter hand 
genomen. Zoals gevraagd 

waren de meest equipes voor 
negen uur onderweg. Via 
rustige binnenwegen kwamen 
we na ruim 40 kilometer aan 
bij de koffiestop bij Herberg 
St. Brigida, waar de koffie met 
echte Limburgse vlaai op ons 
stond te wachten. Het 2e deel 
van de ochtendroute leidde 
ons op een langzaam steeds 
warmer wordende dag naar 
een heuse picknick midden 
in het boerenveld. Uitstekend 
verzorgd door het hotel, maar 
zonder airco… De stofwolken 
van de auto’s op de onverharde 
weg maakte wel duidelijk 
dat de auto’s na thuiskomst 
een vriendelijke wasbeurt 
verdienen.
De route bleef bijzonder 
mooi, waarom lang in een 
vliegtuig zitten als je met deze 
temperaturen in een prachtige 
omgeving tezamen kunt zijn 
met aardige mensen en mooie 
auto’s. De middagroute bracht 
ons naar Kasteel Elsloo voor 
een bezichtiging van een 

Op vrijdag 30 augustus begon het 8e Verwenweekend 
van de MBKV
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oude watermolen voor de 
liefhebbers en een koel drankje 
in de schaduw voor andere 
liefhebbers.
Het bleef erg warm en het was 
moeilijk om de concentratie 
op de route te houden nadat 
wij waren vertrokken voor het 
vierde deel door deze mooie 
Limburgse omgeving. De hele 
dag zonder problemen maar nu 

namen we na enige vergeefse 
pogingen het besluit om de 
firma TomTom ook zijn deel te 
gunnen op deze mooie dag. Na 
terugkomst bij het hotel volgde 
een uitrust uurtje.
Het gezellige diner in de avond 
was van prima kwaliteit met tijd 
genoeg om de ervaringen van de 
dag uit te wisselen.
De volgende ochtend was alweer 

het moment om afscheid te 
nemen van al degenen die de 
gezelligheid en de kwaliteit van 
het MBKV-Verwenweekend zo 
op prijs stellen. Wilko en Atie 
ontzettend bedankt voor de tijd 
en energie die jullie hier weer in 
hadden geïnvesteerd. De grootste 
beloning is waarschijnlijk de 
ruime inschrijving voor het 9e 
Verwenweekend in 2020!!

Teruggblik 2019
Verwenweekend

TERUGBLIK
2019SE

IZ
O
EN



Het MBKV Journaal is een uitgave 
van de Mercedes Benz Klassieker 
Vrienden.

verschijnt 1x per jaar

9e jaargang nummer 9-2020

Oplage
200 exemplaren

Bladmanager
Cees Schipper

Redaktie
Jos Stelder, Cees Schipper,
Vera Sintenie, Ab Augustinus

Drukwerk
Drukkerij van Rixel, IJmuiden

Vormgeving
Maasland Media

www. mbkv.nl
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of overgenomen 
worden zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
De uitgever kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor de inhoud van de 
advertenties.

Colofon

HET BESTUURHET BESTUUR
VAN DE MBKV VAN DE MBKV 

WENST U WENST U 
EEN GELUKKIG EEN GELUKKIG 

EN GEZOND 2020EN GEZOND 2020

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...


