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Voor u ligt het eerste nummer 
van het MBKV-journaal. Een 
lang gekoesterde wens om een 
communicatiemiddel in te kunnen 
zetten om nog meer bekendheid te 
geven aan onze activiteiten en – 
naast onze website – een tastbare 
herinnering aan evenementen.
Want de MBKV brengt actief 
klassiekerplezier en leuke 
contacten, vaak ‘vrienden voor 
het leven’. De evaluatie van 2009 
door het bestuur heeft opgeleverd 
dat we het onderscheidend 
vermogen met andere clubs – 
rijden in een MB-klassieker met 
een goed cultureel en culinair 
goed verzorgd programma, met 
voldoende ruimte voor de rit zelf - 
moeten vasthouden. Aansprekende 
locaties, af en toe een ontbijtsessie, 
soms een 2-daagse en indien 
mogelijk een meermerkenrit: dit 
alles is de ‘MBKV-style’. 

In dit journaal kijken we terug op 
(wederom) een succesvol MBKV-
seizoen 2009, met prachtig weer, 
mooie en gevarieerde tochten, een 
fantastische opkomst met veel 
nieuwe gezichten: kennelijk slaat 
ons concept dus goed aan.
Daarnaast een interview met 
een markante STERliefhebber 
en een vakman/autobekleder. 
Heeft u overigens suggesties voor 
interviews: laat het ons weten.

We gaan met uw enthousiaste 
deelname onverdroten door 
op de ingeslagen weg met 
verdere professionalisering 
van onze activiteiten en 
vooral communicatie: er zijn 
visitekaartjes die u kunt uitdelen 
aan belangstellenden; er zijn al 
mooie transparante stickers met 
MBKV-logo die u op de autoruit 
kunt plakken. Sindskort zijn er 

lederen sleutelhangers met logo om 
nog meer herkenbaar te zijn.

Op de achtergrond zijn er veel 
mensen die aan het succes van de 
MBKV en haar evenementen trouw 
meewerken in tijd maar ook in 
sponsoring. Dit journaal maar ook 
de prachtige uitnodigingen worden 
ontworpen en gedrukt door Boom 
en Van Ketel lees Cees Schipper: 
kleurrijk en overtuigend als altijd. 
Daarnaast steunt Jaap Havik 
Mercedes Restauratie de MBKV  
(fi nancieel) het hele jaar door. 
Ook de nieuwjaarsbijeenkomsten 
kunnen niet op het niveau van 
de afgelopen jaren plaatsvinden 
zonder trouwe sponsoren. Wij zijn 
hen veel dank verschuldigd!
Een kerngroep van deelnemers 
van het eerste uur die tesamen 
het bestuur vormen pogen u ook 
dit seizoen weer een attractief 
programma te bieden. En last but 
not least: Vera Sintenie staat altijd 
klaar om te ondersteunen en te 
doen wat nodig is. Zij verzorgt de 
website, coördineert, ontwerpt 
postzegels (MBKV..) en nog veel 
meer.

Wilt u ook actief een bijdrage 
leveren, meldt u op ‘mbkv@live.
nl’. Dat geldt ook voor dit journaal: 
hebt u leuke wetenswaardigheden, 
verslagen van mooie tochten, 
ervaringen met uw MB, een 
restauratieverslag, suggesties etc, 
maak onze MBKV-deelnemers 
deelgenoot. Zo wordt het journaal 
van ons allemaal.

Veel leesplezier !

JOOST STRUIJK

VOORZITTER MBKV

Voorwoord

Beste MBKV-deelnemers(sters),

Holland midden tour
27 juni

SCHRIJF NU IN!
(zie achterzijde)
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2 Het bestuur stelt zich voor
= Joost Struijk

JOOST STRUIJK, VOORZITTER MBKV 
Ik ben 54 jaar, zelfstandig ondernemer en getrouwd 
met beeldend kunstenares Mirese Mudde. Wij hebben 
twee uitwonende en studerende zoons. Dat betekent 
in de praktijk dat er meer eigen tijd is gekomen voor 
onze hobby’s.
Mijn passie is Mercedes Benz - klassiekers uit 
de jaren voor ca 1960 en die dateert al uit mijn 
jeugdjaren. Naast de MB 170 cabrio-limousine uit 
1938 bezit ik nog een MB 220 SE ponton coupé van 
1960. In het dagelijks leven rijd ik ook MB.
Daarnaast is mijn werk maar ook mijn 

hobby ‘besturen’, gelijkgestemden bij elkaar brengen 
en houden en samen met bevlogen mensen een 
organisatie runnen. Zo is ook de MBKV ontstaan. 
Inmiddels staat er een behoorlijke (vrienden)club met 
liefhebbers, die willen rijden in hun klassieker maar 
daarnaast willen genieten van alles om hen heen. 
Dat is het motto dan ook van de MBKV : ‘Traditioneel 
genieten’. De komende jaren zal de MBKV-organisatie 
verder geprofessionaliseerd worden, waarbij 
communicatie voorop staat. Het nieuwe MBKV-
journaal is daarvan de start.

= Wilko Loojenga

WILKO LOOJENGA, VICE-VOORZITTER 
Mijn naam is Wilko Loojenga, geboren 15 maart 
1951 en sinds 1995 ook met het klassieke Mercedes 
virus besmet.Begonnen met een Bolhoed en veel 
plezier mee gehad, toen een 220s Ponton cabrio 
met veel plezier en kosten en alweer sinds 2001 de 
250SE cabrio uit eerste hand, met kosten en nog veel 
meer plezier. Al vele kilometers zonder problemen 
afgelegd, van Italie tot Engeland en van Duitsland 
tot Frankrijk. Mijn hobby is dan ook het organiseren 
- samen met echtgenote Atie - van tourritten met 
club en vrienden in binnen en buitenland.Ik heb een 

eigen assurantiebedrijf tesamen met Atie en voer 
alle verzekeringen met als specialiteit, hoe kan het 
anders: klassiekers en youngtimers. De dagelijkse 
auto is momenteel een heerlijke E 220 CDI Combi. 
Wij zijn al bijna 36 jaar gelukkig getrouwd en hebben 
een zoon: Mark, die niet bij ons in het bedrijf werkt, 
maar PR manager is bij het  bekende autoconcern uit 
Munchen. Het autovirus is dus besmettelijk. Verder 
zijn we kerngezond en hopen nog lang te kunnen 
genieten van de  vele pleziertochtjes al dan niet in 
clubverband

= Willem Jan Visser

WILLEM JAN VISSER, PENNINGMEESTER
Mijn naam is Willem Jan Visser, oud notaris 
te Gorinchem en ik werd begin jaren ‘ 60 een 
enthousiaste bewonderaar/berijder van Mercedes 
Benz toen mijn vader diens eerste Mercedes 
aanschafte: een 190 D Heckflosse. In 1974 kocht 
vader van een Duitse zakenrelatie de prachtige 
250 SE Coupe ( ‘ 67 ), welke na diens overlijden 
nog immer in mijn bezit is.Ook met de uit Zweden 
afkomstige ongerestaureerde bolhoed ( 220 S 
‘59 ) neem ik - samen met mijn partner- deel aan 
vele tourritten van o.a. MBKV, BMBC, MB Classic 

Days en de eigen vriendentourclub( sinds 1998 )
In het dagelijkse leven wordt de tijd besteed aan 
een adviespraktijk notariele en juridische zaken, 
hetverrichten - op parttime basis - van taxi-diensten 
in de meest ruime zin, het volgen van een bridge-
cursus, bezoeken aan schouwburg/theater alsmede 
het maken van diverse mooie buitenlandse reizen. 

= Cees en Vera Sintenie

CEES EN VERA SINTENIE, BESTUURSLID/
SECRETARIAAT 
Voor die mensen die ons nog niet bij naam 
kennen: wij zijn Cees en Vera Sintenie. Als sinds 1979 
doen wij mee met allerlei Mercedes evenementen, 
eerst met onze zwarte bolhoed en vanaf 1994 met 
de 230sl. In die tijd reden we vaak met het hele 
gezin leuke ritjes in Nederland. Met 3 kinderen 
op de “achterbank” dat gaf toch wel wat bekijks.
Dankzij onze klassieker ontmoeten we heel veel 
mensen, waaruit enkele dierbare vriendschappen zijn 
ontstaan .En maken we prachtige tourritten door 

binnen en buitenland. Vanaf de oprichting van de 
Mercedes Benz Klassieker Vrienden maakt Cees deel 
uit van het bestuur en sinds een paar jaar doe ik de 
werkzaamheden voor het secretariaat en vanaf nu 
ook de deelnemersadministratie.
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= Willy Lammertsma

WILLY LAMMERTSMA, BESTUURSLID 
Mijn naam is Willy Lammertsma en ik ben al vanaf 
het eerst begin betrokken bij Mercedes-Benz 
Klassieker Vrienden.Ik ben in het bestuur gekomen 
via het interim bestuur van de MBVC, waar ik met 
o.a. met Hennie Dankbaar en Joost Struijk in heb 
gezeten. Hieruit is onze MBKV onstaan. Een aantal 
mensen die ons toen gesteund hebben zijn nu 
enthousiaste mede-bestuursleden.Vriendelijke groet,
Willy Lammertsma

= Jaap Havik

JAAP HAVIK, BESTUURSLID 
Mijn naam is Jaap Havik. Als bestuurslid gespecialiseerd in 
restauratie en techniek vertel ik graag iets meer over mijzelf 
binnen de MBKV. Ik was 17 toen ik mijn eerste restauratie 
object een Mercedes-Benz 170Sd, uit 1953, kocht.De liefde 
voor de auto met de ‘ster ‘ zat er dus al vroeg in. In 1990 
reed deze 170 zijn eerste kilometersin een jublieumrit naar 
Stuttgart. Vanaf dat moment kreeg ik zoveel enthousiaste 
reacties op de door mijuitgevoerde restauratie dat het 
bedrijf Jaap Havik Mercedes-Benz Restauratie al snel serieus 
vorm kreeg. Inmiddels hebben wij al vele jaren een mooi 
restauratiebedrijf waar al vele verschillende modellen van 

Mercedes-Benz zijn gerestaureerd. Met diverse prijswinnaars 
als bekroning op het werk. De pontonserie, met name de 
cabrio, is de specialiteit van het huis. Maar alle Mercedes-
Benz oldtimers worden bij ons met dezelfde zorg en liefde 
gekoesterd.  Naast restauratie en onderhoud staan wij ook 
klaar als onderdelenleverancier.  Als hobby hebben wij het 
rijden van klassieker/oldtimer rally’s, waar we veel plezier 
aan beleven. De oude en moderne techniek van Mercedes-
Benz blijft boeiend, vooral ook het aspect snelheid. Kom 
gerust eens kijken op onze site ( www.jaaphavik.nl) of in 
onze werkplaats in Purmerend.  

= Cees Schipper

CEES SCHIPPER, BESTUURSLID
Mijn naam is Cees Schipper ,ik ben 56 jaar oud en 
getrouwd met Solveig en altijd al gek geweest van auto s 
in het algemeen. Nadat ik de 190 diesel Ponton van Cees 
Sintenie had gekocht ben ik echt liefhebber geworden van 
het merk met de ster.
In 2001 een droom van ons beiden verwezenlijkt en zijn 
toen tot aanschaf overgegaan van een 230 SL (pagode)
Met deze auto diverse buitenlandse ritten gereden zoals 
de  Alpen Tour van de NRS .
In 2007 met 16 auto s naar Mercedes Benz Museum en 
Classic Centre in Stuttgart geweest. In 2008 de Silvretta 

Classic in Oostenrijk gereden.
Door deze auto kom je in contact met andere Mercedes 
liefhebbers, hierdoor is de betrokkenheid tot stand gekomen 
bij de MBKV.
Vanuit mijn achtergrond (grafi sch) ben ik vanaf de oprichting 
nauw betrokken bij alle vormen van communicatie, zoals de 
uitnodigingen voor de evenementen en het MBKV journaal.
Mede door de sponsoring in de vorm van kosteloos drukwerk 
van mijn werkgever (Boom&vanKetel Grafi media) heb ik de 
club naar een hoger niveau gebracht waar traditioneel en 
klassiek genieten nu en in de toekomst voorop staat.

= Fred Colijn

FRED COLIJN, BESTUURSLID
Mijn naam is Fred Colijn, geboren 5 september 1968 
en ik woon in Schiedam. Ik ben alleenstaand en heb 
een dochter van 16 jaar die de helft van haar tijd bij 
mij woonachtend is.
Ik ben zelfstandig ondernemer in de kunststof 
kozijnen branche. Ben sinds 2000 besmet met het 
Mercedes virus na de aankoop van een 280 SE  uit 
1970. Via een 250 Coupe uit 1972
Ben ik nu in het bezit van een 380 SEL uit 1980. 
Via de MBVC waar ik als ledenadministrateur actief 
was ben ik vanaf het begin betrokken geweest bij 

de oprichting van de MBKV. Met deze enthousiaste 
groep mensen hebben we al een behoorlijk aantal 
mooie, gezellige ritten gereden. Een andere grote 
hobby van mij is het verzamelen van Mercedes 
modellen in de schaal 1:43.
Ik hoop u gauw een keer te ontmoeten op één van 
onze evenementen,
 
Groeten , Fred Colijn
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4 Interview met een 
markante STER-liefhebber
Het is woensdag 30 december 2009. Oudejaarsdag nadert al snel en er moet nog een 

echte MBKV’er geïnterviewd worden voor het eerste MBKV-journaal. Het weer is nog 

goed maar er wordt ijzel en vorst verwacht. ’s Ochtends vroeg naar Nijmegen voor een 

afspraak en tegen lunchtijd bij Ger en Coby Verkerk in ’s-Gravendeel.

Ik ben verlaat, want het is vies weer en al glibberig op de weg. Ik word allerhartelijkst 

ontvangen met een broodje en kop verse koffie. Ger en Coby wonen in hun prachtige 

knusse huis naast/aan de ouderlijke woning van Ger. Na de Kerstverhalen te hebben 

uitgewisseld maken we de start met de vraag: wie is Ger verkerk?

Ger is geboren en getogen in 
’s-Gravendeel. Zijn vader zat in 
de aardappelhandel. Toen Ger 18 
was en van school kwam, wilde hij 
automonteur worden en solliciteerde 
bij de DAF-garage om de hoek. Hij 
kon daar in de leer voor fl  45,-- per 
week. Ger dacht: eerst maar eens 
kijken of er in de handel meer te 
verdienen is, kocht een busje, 250 
kg aardappelen erin en op pad. 
‘Zoetermeer zou de stad van de 

toekomst worden’ dus Ger daar 
naar toe, langs de deur om zijn 
aardappelen te verkopen en was 
aan het eind van de middag alles 
kwijt. Voor fl  50,-- wel te verstaan. 
De keus was toen niet moeilijk: Ger 
ging ook in de aardappelhandel 
- ‘was er ingerold’ - en heeft dat 
uitgebouwd tot wat het nu is: een 
fl ink bedrijf dat als groothandel 
aardappelen (en wat uien en fruit) 
levert, voornamelijk aan exporteurs. 

Daarnaast een stuk of 10 winkels 
(‘aardappelpakhuis’) en ‘de mar(k)t’. 
Ger heeft ondernemersgeest, dat is 
wel duidelijk.

Wat met aardappels en 
Mercedes-Benz?
Geen MB maar wel Scania! Ger 
zit zelf ook nog graag op de 
vrachtwagen om aardappels van 
heinde en verre te halen. Geen 
Mercedes-Benz maar Scania. ‘Ik 
heb er 4 (bouwjaar van 1972 tot 
2006) met zo’n grote neus, waarvan 
een V8 met 520 PK: da’s mijn 
auto en mijn hobby. In Zweden 
gekocht en de laatste die Nederland 
is binnengekomen. Mooie auto’s, 
alleen zijn de opleggers 80/100 cm 
te lang: spannend!’
Ger zit op zijn praatstoel en verhaalt 
over zijn avonturen, waarvan 
een hachelijke in Spanje met als 
resultaat dat Coby niet meer met de 
Scania met oplegger mee gaat. Maar 
dat terzijde.

Dan toch echt terug naar 
onze hobby Mercedes-
Benz Klassiekers. Wat was 
je eerste MB?
Ger: ‘Dat was de MB 170 D 
(crèmekleur) uit 1950.’ Dat is ook 
zijn geboortejaar en Ger heeft de 
auto gekocht voor fl  1000,-- toen 
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hij 18 jaar was (1968). Is na veel 
gebruikt te zijn in de schuur 
beland – auto werd slecht, hout 
verrot – en er op een gegeven 
moment weer uitgekomen. Auto 
werd na in de plaatselijke garage 
te zijn geweest, aangeboden bij 
Bart Holland voor restauratie. Was 
Step by Step maar Ger ‘kreeg het 
er Spaans benauwd van’. Van de 
maandelijkse rekeningen wel te 
verstaan. Auto terug gehaald, hout 
gelukkig vervangen en thuis verder 
afgebouwd. Is een mooie auto met 
heel wat geschiedenis: een vleugje 
romantiek met als resultaat de 
geboorte van dochter Pauline; ze 
is er later ook in getrouwd. Ger: ‘Is 
echt gebeurd.’ Wat een avontuur!
Na wat omzwervingen waaronder 
discussie of restauratie wel of 
niet rendabel is, lopen we de 
verzameling langs. De blauwe 
Bolhoed (220S), gekocht om samen 
met zijn vrienden met dezelfde 
auto’s ritten te kunnen rijden; de MB 
170 Da OTP: ‘Gewoon gekocht ergens 
in het Zuiden, klaar!’ Ger: Daar 
heb ik begin december Sinterklaas 
nog in vervoerd, zijn mijter en staf 
pasten er natuurlijk goed in (red.: 
de Offene Tourenwagen Polizei 
(grensbewaking)  is een cabrio). 
Ger vindt een cabriolet niet zo 
lekker omdat je makkelijk kou vat. 
De auto werd aan een liefhebber 
verkocht, Ger kreeg spijt (‘stom dat 
ik verkocht had’), zag de auto een 
paar jaar later op internet, kocht ‘m 
voor het dubbele van waar hij voor 
verkocht had terug en restaureerde 
de auto. De auto bleek wel ‘zo rot als 
een peer’. Ger ontmoette een clublid 
met een mooie Pagode (230SL) en 
dacht: die moet ik hebben. Lukte 
niet meteen maar wel later.
Ger gaat ook wel eens met vrienden 
op stap en loopt dan tegen een auto 
aan. Zo ook tegen de Adenauer, dat 
is ook echt Ger zijn auto. Hij heeft 
een tijdje terug met vrienden op 
het circuit nog een mooie beker 
gewonnen: ‘Anderen hadden 
allemaal een klok om de tijd op te 
nemen om twee rondjes precies 

dezelfde tijd te rijden. Ik heb 
gewoon plankgas gegeven en heb 
nog gewonnen ook: mooi hè?’ 
‘Per ongeluk’ komt hij een poosje 
later in het bezit van een Dora. Die 
is weer verkocht.
De /8 is een echte zakenauto, aldus 
Ger, en daarom heeft hij die gekocht. 
Hij rijdt er nog regelmatig mee.
Ger heeft zin in een sigaartje (een 
tuitknakje) en gaat er een halen. 
Coby is even een boodschap doen, 
dus uw verslaggever durft er ook 
een mee te roken. Ziet er nu uit als 
de ‘contente mens’: eigenlijk twee.
Ger heeft een grote schuur waar 
vroeger de aardappelen lagen en 
dus zijn bedrijf was. Om jaloers 
op te zijn, wat een ruimte. Wel 
koud nu. Ger: ‘Daar mogen alleen 
maar Mercedessen in.’ Hij heeft 
nog een MB ML 320 CDI, een 
CL 500 en een AMG-uitvoering 
van de C220 CDI (de eerste in 
Nederland) voor dagelijks gebruik. 
Het grote probleem is dat op 
deze laatste auto’s (en de Pagode 
natuurlijk) geen STER zit. Ger kon 
er wel hooguit een plastic STER bij 
krijgen……
Na Ger’s succesvolle omzwervingen 
in Nederland en Duitsland om deze 
auto’s te bemachtigen en natuurlijk 
geen cent te veel te betalen – je bent 
handelaar of je bent het niet – , is 
het tijd voor wat pechverhalen. En 
‘die zijn echt gebeurd’, aldus Ger.

Bij een van zijn ritten zouden ze een 
bergpas gaan rijden en daar heb je 
goede remmen voor nodig. Nou, die 
van Ger’s Pagode begaven het en 
het was onverantwoord om verder 
te rijden. Remschoenen werden van 
700 km ver gehaald en Ger kon na 
het betalen van een fi kse rekening 
weer verder. Dat is eigenlijk het 
enige dat hem met zijn klassiekers 
is overkomen. O ja, Ger houdt ook 
van ‘schone auto’s’ en pleegt dan 
voor dag en dauw op te staan en 
voor de rit zijn auto te wassen. Soms 
met zo veel water dat die niet meer 
start.

Waarom geen andere 
merken in huis, behalve 
dan de Scania’s?
Ger: ‘Ik ben gek op die STER, da’s 
het mooiste wat er is!’

Als jij nu mocht kiezen, 
welke auto zou je nog 
willen kopen ?
Ger: ‘Dat zou dan de MB 300 s 
(W188) coupé of cabriolet zijn. Maar 
ja, die zijn wel duur. Ik zou alleen 
maar een kant-en-klare willen, niet 
meer restaureren. Die loop ik nog 
wel tegen het lijf. In ieder geval 
zou ik de MB 170D en de Adenauer 
houden. Als ik de rest verkoop, kan 
ik van de opbrengst wellicht nog wat 
anders kopen.’

Wat vind je van de club 
(MBKV)?
Ger: ‘Leuk om samen ritten te rijden 
en veel mensen te leren kennen. 
Zijn altijd gezellige clubdagen. We 
hebben ook al veel leuke locaties 
gehad, bijvoorbeeld waar de 
nieuwjaarsbijeenkomsten werden 
gehouden.’

Daarna lopen we zijn schuur samen 
door. Ger zit vol plannen, zijn 
schuur verfraaien en zijn bedrijf 
langzaamaan aan de volgende 
generatie overdragen. Hij kiest hier 
voor de geleidelijke weg en dat lijkt 
een goede. Normaal gesproken is 
Ger zeer ‘handelingsbereid’ en ook 
een beetje wispelturig. Kijk maar 
naar zijn verzameling. Maar dat 
maakt Ger wie die is. Gelukkig voelt 
hij zich nu goed en kan de wereld 
weer aan. Wellicht nog een paar 
winkeltjes erbij?

Het is alweer ver in de namiddag 
en het interview zit erop. Ik keer 
vol verhalen en anekdotes weer 
tevreden huiswaarts.

JOOST STRUIJK =
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De eigenaar Tom Andrews doet dit 
werk al 31 jaar waarvan ruim 26 
jaar als eigenaar.
Hij heeft zich in die jaren 
gespecialiseerd in het vernieuwen 
van het komplete interieur van uw 

klassieker: de kap van de cabrio,  
tapijt, lederen stoelen enz..
Wanneer uw stoel niet meer in 
optima forma verkeerd kunt u dit 
door Tom laten verhelpen.
Hij bekleedt hem als nieuw en/of 

repareert de binnenbekleding.
Hij heeft al aan de meest uiteen 
lopende auto’s gewerkt zoals aan 
een Panard uit 1898,
een Bentley, waarvan het complete 
interieur bekleed moest worden

Autobeklederij van Beem 
Tom Andrews
Wij gaan proberen elk kwartaal in het MBKV blad 

een beroep uit te lichten wat direct te maken heeft 

met onze klassieker. Dit kan zijn: een autospuiter, 

restaurateur,  een verchromer of in dit geval de 

autobekleder.

We beginnen in Bloemendaal bij Autobeklederij van 

Beem, gevestigd aan de Kleverlaan 1.

O U D E  L I E F D E
heeft alleen wat meer aandacht nodig

Jaap Havik. Specialisten in Mercedes-Benz restauratie Netwerk 10-12, 1446 WK Purmerend
Telefoon +31-(0) 299) -  666202, Fax +31-(0)299 - 666203

w w w . j a a p h a v i k . n l

Speciale aanbiedingen Mercedes-Benz onderdelen
kijk op www.jaaphavik.nl

De kwaliteit van Mercedes-Benz is legenda-
risch. Niet toevallig zijn er zoveel historische
automobielen van dit merk bewaard gebleven.
Bij Jaap Havik, specialisten in het restaureren
van alle typen Mercedes-Benz, koesteren we
uw oude liefde. Wij doen alles wat nodig is om 

de klassieker van uw dromen in zijn originele
staat terug te brengen en te houden. Belt u ons
voor een persoonlijke kennismaking. Voorbeelden
van door ons gerestaureerde auto’s en uitvoerige
fotoreportages maken u snel duidelijk wat wij
onder kwaliteit verstaan. 

Advertentie
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Vraag 
en aanbod 7

Maar het meest aparte was toch wel 
het werk aan een Lotus 
MkVIII uit 1955
Deze auto was door een vorige 
eigenaar in 1963 totaal uit elkaar 
gehaald omdat hij hem wilde 
“restaureren”, maar kwam daar niet 
verder mee. De auto (in onderdelen) 
werd in 1979 ontdekt
en herkend als een zeer zeldzame 
Lotus. de Lotus had nog zijn 
originele stoelen (Green Rexine 

with White Piping) maar de 
dashboardbekleding en het 
stuurwiel waren komleet vergaan.
Tom heeft dit met originele 
materialen weer perfect in orde 
gemaakt.

Mocht u ook een reparatie willen 
laten doen aan uw auto, dan kunt u 
Tom Andrews even bellen voor een 
afspraak 023-5272046 
of 06-21403382.

Hier kan uw 
advertentie staan. 
€ 30,00 
(niet voor handelaren)

Redactieleden gezocht

Hebt u leuke wetenswaar-
digheden, 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

Vanaf nu 
sleutelhanger 
met MBKV-logo 
verkrijgbaar.

Per 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 € 125,00
1/2 pagina € 65,00
1/4 pagina € 30,00

Digitaal aanleveren aan: 

Vera Sintenie, 
Kennemerweg 27, 
2061 HR Bloemendaal.
Email: MBKV@live.nl
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Mercedes 

Klassieker

Benz 

Vrienden

Wij nodigen u weer van harte uit 
voor de zomerrit op zondag 
27 juni a.s.
De tocht gaat ditmaal door 
Midden Nederland met een 
start in de Bilt, langs paleis 
Soestdijk, door het Speulderbos 
en uitgestrekte heidevelden met 
mooie vergezichten, langs Het Loo/ 
Apeldoorn met als fi nish Garderen. 
Veel bos, groen en prachtige natuur.
Om de natuur nog beter te beleven 
bezoeken we Wildpark Het Aardhuis 
op het Kroondomein bij Hoog 
Soeren. Oog-in-oog met een machtig 
edelhert, wildzwijn, ree of damhert. 
En een prachtig natuurhistorisch 
museum. Kortom, een dag met 
volop natuur: beleef de spanning en 
indrukken in een wereld van wild !

PROGRAMMA
Wij ontvangen u graag tussen 9.30 
en 10.30 uur in Hotel De Biltsche 
Hoek (Van der Valk), De holle Bilt 
in De Bilt. Na de koffi e en ontvangst 
van uw rallybord en met routeboek 
kunt u vanaf 10.30 uur vertrekken.
Om ca 12.15 uur wordt u op een 
karakteristiek lunchadres verwacht 
voor aperitief en lunch. Uiterlijk 
13.30 uur vervolgen we de route 
over de Veluwe richting Apeldoorn/
Garderen voor een bezoek - van 
ruim een uur - aan Het Aardhuis 
om ca. 14.30/15.00 uur. Daarna is 
het nog ca 10 km naar Restaurant 
Gasterij Zondag in Garderen waar 
u om 16.30 uur wordt verwacht 
voor de afsluiting met een borrel en 

hapje. Dit is een uitstekend adres 
om op eigen gelegenheid ook te 
blijven dineren.

Wij rekenen op mooi weer en 
heerlijk ontspannen toeren in uw 
klassieke Mercedes-Benz door een 
prachtig natuurgebied. Het moet een 
fi jne dag worden.
Tot 27 juni a.s.

INSCHRIJVING
Bijgaand treft u het 
aanmeldingsformulier aan en wij 
verzoeken u dit in te zenden voor 
16 juni. a.s.

KOSTEN
Dankzij de sponsors Jaap Havik 
Specialisten in Mercedes-Benz 
Restauratie 
(www.jaaphavik.nl) 
en Cees Schipper van Boom & van 
Ketel grafi media 
(www.boomvanketel.nl) hebben wij 
de kosten beperkt kunnen houden 
tot €32,50 pp.

ROUTEBESCHRIJVING
Voor de route naar Hotel De Biltsche 
Hoek zie www.biltschehoek.com.

Voor de voorwaarden voor deelname 
aan toerritten van de MBKV 
verwijzen we naar  www.mbkv.nl.

NAMENS DE MBKV
JOOST STRUIJK EN CEES SCHIPPER

HOLLANDS MIDDEN TOUR 
HMT 2010

Agenda
heeft u ideën voor een 
leuke trip, geef dit dan 
door aan de redactie.

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

verschijnt 3x per jaar

eerste jaargang nummer 1-2010

Oplage
300 exemplaren

Bladmanager
Cees Schipper

Redaktie
Joost Struijk
Cees Schipper
Vera Sintenie

Vormgeving en drukwerk
Boom&vanKetel Grafi 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.

13 juni

Aarlandenrit
www.aarlandenrit.nl

27 juni

Hollands midden tour
www.mbkv.nl

11 juli

de Internationale 
Oldtimertref
www.limburgseoldtimertref.nl

25 juli

Venray Oldtimer City
www.venrayoldtimercity.nl

12 september

Sittard Klassiek
www.sittardklassiek.nl

september

www.mbkv.nl

4-5 september

Concours d’élégance Paleis 
het Loo
www.concourselegance.com

16-19 september

Goodwood Rivival England
www.goodwood.uk

Noord Holland
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