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Voor u ligt alweer het 4e nummer van 
het MBKV Journaal. 2012 - al weer het 
7e MBKV - seizoen – is  ruimschoots 
achter de rug: een succesvol seizoen, 
een goede opkomst met wederom veel 
nieuwe gezichten. 2012 was ook het 
jaar van ons eerste lustrum dat we 
uitbundig hebben gevierd bij gelegen-
heid van de nieuwjaarsbijeenkomst op 
‘De Majesteit’ in Rotterdam ‘ een unieke 
omgeving, origineel, authentiek, klas-
siek en vooral ‘swingend…..’.
In mijn Nieuwjaars speech van 2012 
heb ik kort teruggekeken naar 2012: na 
de geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst 
in januari, op 22 april de ‘ Hollandse 
Waterlinie Route’: deze route leidde ons 
door prachtige bossen, langs sloten en 
door prachtige dorpjes om via de Loos-
drechtste plassen, Loenen aan de Vecht, 
Fort Nieuwersluis en Fort Tienhoven bij 
het pittoreske brinkdorpje Haarzuilens 
aan te komen. Na de lunch voerde ons 
de tweede etappe langs het Lekkanaal 
met de Prinses Beatrixsluizen en ver-
volgens over de Utrechtse Heuvelrug. 
Waar oud geld zit was te bewonderen 
langs de Vecht met haar prachtige 
kastelen en herenhuizen …
In juni traditioneel de Aarlandenrit, 
georganiseerd door Rotary Club Ter 
Aar en de Mercedes Benz Klassieker 

Vrienden. Wederom goed bezocht en 
uitstekend georganiseerd!  
Begin september het ‘Sauerland verwen 
weekend ‘ een prachtige tocht door het 
Zuid Westen van het Sauerland. Ronduit 
fantastisch (!) georganiseerd door Atie 
en Wilko Loojenga.
Op ZATERDAG 6 OKTOBER 2012 de 
‘VELUWE TOURRIT’  een prachtige tocht 
over de Veluwe en een bijzonder bezoek 
aan MARIN te Wageningen waar we 
kennis hebben  kunnen maken met de 
test- en meetwereld van de scheepvaart. 
Afsluiting in de kroeg met een voortref-
felijk hapje en drankje.
En dan als afsluiting van het weizoen 
op 4 november de RIJVAARDIGHEIDS-
TRAINING bij het RDW op Lelystad. 
Voor een impressie van al deze evene-
menten zie onze website!
Eind 2012 heeft het MBKV-bestuur zich 
beraden over het reilen en zeilen van 
onze stichting MBKV. Zoals u weet is 
het een vurige wens van het bestuur 
om leuke evenementen te organiseren 
voor onze deelnemers en daarin vooral 
vernieuwend te zijn, ook  binnen het 
bestuur. Om die reden hebben Willy 
Lammertsma, Fred Colijn en Jaap Havik 
besloten om hun bestuursfunctie neer 
te leggen en plaats te maken voor 
anderen.

Gelukkig zijn zij allen zeer bereid om 
zich in te blijven zetten voor de MBKV 
en daar zullen we uiteraard graag 
gebruik van maken.
Op onze nieuwjaarsreceptie hebben 
we hen nog eens extra in het zonnetje 
gezet en bedankt voor hun inzet en bij-
drage aan het welslagen van de MBKV!
Inmiddels heeft het bestuur Jan Heijne 
met zijn MB Pagode verwelkomd als 
nieuw bestuurslid en wij zijn daar erg 
blij mee.
Daarmee gaat het bestuur een nieuwe 
fase in en we willen dat versterken 
met enthousiaste liefhebbers van ons 
merk, een gezonde portie energie en 
liefst ervaring met het organiseren van 
evenementen (zie oproep elders in dit 
blad) en ervaring met Public Relations. 
We willen de MBKV meer bekendheid 
geven door ‘free publicity’ , het uitven-
ten van onze onderscheidende succes-
formule :rijden in een klassieker met 
een goed cultureel en culinair verzorgd 
programma , met voldoende ruimte 
voor de rit zelf.
Het MBKV-bestuur heeft de afgelopen 
maanden voorbereidingen getroffen 
voor het nieuwe klassiekerseizoen. Een 
tipje van de sluier : 5 mei Noord Hol-
land rit, 9 juni Aarlandenrit, eind juni 
weekend Texel, eind augustus ‘Sauer-
land Verwen Weekend’, medio oktober 
Twente en medio november Technische 
Dag. (16 november) Een vol en wederom 
ambi tieus programma.
Nederland zit in een forse crisis waarin 
de bestedingen volgens de media terug-
lopen en als we anderen mogen geloven 
klassiekerbezitters door de hoge kosten 
vanwege overheids maatregelen van 
hun auto af willen en kopers ‘staken’. 
Volgens mij is bij velen van ons het 
plezier maatgevend en laten we ons niet 
‘wegpesten’. En als het echt niet meer is 
op te brengen of we een gezegende leef-
tijd hebben bereikt en onze kinderen 
ons niet meer willen rijden, moeten we 
een oplossing zoeken…………………….
Ik hoop velen van u weer in 2013 op 
onze bijeenkomsten te ontmoeten: veel 
leesplezier en natuurlijk een fantastisch 
MBKV – seizoen toegewenst !

Joost struiJk

Voorzitter MBkV

Beste MBKV-deelnemers(sters),
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Vraag 
en aanbod
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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

Agenda 2013 

Al jaren op zoek naar dat 
ene bepaalde onderdeel? 
Of heeft u heeft u juist een 
aantal onderdelen over?

Mail het ons, dan plaatsen 
wij uw zoekertje in het 
MBKV Journaal.

MBKV@live.nl

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.

5 mei
Noord Holland Tour

25-28 aug
Sauerland weekend,
Meerdaags evenement

9 juni
Aarlandenrit

12 oktober
Omgeving Twente

28-30 juni
Texel tourrit, 

Meerdaags evenement

16 nov
TD-Dag

18 januari 2014
Nieuwjaarsevenement
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3Aarlandenrit

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

Op zondag 9 juni 2013 organiseren wij de tiende editie van 
de Aarlandenrit door het noordelijke deel van het Groene 
Hart.
Ieder jaar hebben we een leuke dag met onze oldtimer of 
cabrio en zamelen we ook nog eens een leuk bedrag in voor 
een goed doel.
In dit lustrumjaar willen we een recordaantal oldtimers op 
de weg brengen en: hoe ouder hoe mooier we het vinden!
Zet vooral deze datum alvast in de agenda en wij houden u 
op de hoogte van onze voorbereidingen!

Namens de MBKV oldtimerclub en Rotary Ter Aar,

rené Pieterse

AB Augustinus

Zie ook: www.aarlandenrit.com
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4 Interview met een 
markante STER-liefhebber
Het is 5 februari 2013 als ik op weg ga naar Zwolle om onze MBKV – en markante STER – 

liefhebber te ontmoeten. Het MBKV- bestuur kwam spontaan met de naam: Cees Lubbers. 

Contact gelegd via email en een uitnodigende reactie: kom maar naar Zwolle. Vanuit de 

Krimpenerwaard waar ik op dat moment aan het werk ben snel op weg…… het is nog 

winter, veel natte sneeuw, regen maar ook zon…..!

Enfin, navigatie aan boord en even 
zoeken maar eindelijk het pand 
gevonden dat door Cees blijkt te 
zijn gehuurd en aangebeld. Een 
showroom met motorfietsen en me 
afgevraagd of ik bij het goede adres 
ben: een vriendelijke jongeman 
doet open en nodigt me uit 
binnen te komen: ‘Cees is aan het 
rommelen…’. En Cees – met stofjas 
- komt me tegemoet met : ‘welkom, 
we gaan eerst koffie drinken’.
En het interview begint meteen: de 
twee medewerkers schuiven aan 

en praten gezellig mee. Cees heeft 
een pand gehuurd waar eerst een 
banden bedrijf inzat, het pand was 
daardoor ernstig vervuild en moest 
grondig schoongemaakt. Dat is 
voortvarend aangepakt. Meer dan 
voldoende ruimte en het ziet er 
prachtig uit: jaloers………….(?) 
Gedurende dit verhaal blijkt dat het 
IJssels dialect – we zitten tenslotte 
in die buurt - een bijzondere taal 
is hoewel dat met klem ontkent 
wordt. Maar als echte Brabander 
weet ik hoe veel accenten er in 1 

provincie kunnen voorkomen….het 
is mooi om te zien hoe iedere streek 
zijn eigen taal en omgangsvormen 
kent, ook hier! Bij de koffie hoort 
natuurlijk ook een goede sigaar 
en die steekt Cees dan ook op. 
Uw verslaggever heeft ook jaren 
sigaren(‘tuitknakjes’) gerookt en 
weet de verleiding te weerstaan. 
Ik vertel kort waar ik voor kom en 
de beide medewerkers vertellen me 
gelijk ‘hoeveel tijd heb je …?’ Ik heb 
gepland tot circa 18 uur om daarna 
door te reizen naar Apeldoorn 
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voor een diner en dan naar huis in 
Leiden.
Na de eerste kennismaking en een 
poging om een beeld te krijgen van 
de ‘setting’ die ik aantref stelt Cees 
voor om me zijn werkplaats te laten 
zien. Cees laat nog desgevraagd 
‘los’ dat hij probeert om ‘werk en 
hobby’ te combineren: nou dat ga ik 
meemaken…...
We lopen door zijn werkplaats, 
een indrukwekkende ruimte waar 
oud en nieuw bij elkaar staat. 
2 medewerkers met een goede 
technische achtergrond: motoren 
en carrosserie, in het bijzonder 
aluminium. Er bestaan nog steeds 
mensen die kunnen maken wat ze 
zien: fantastisch. En tegelijkertijd 
bijzonder dat dat een kans krijgt en 
dat siert Cees. 
Als we de werkplaats inlopen, zien 
we meteen Cees zijn trots : een 
ontwerp gemaakt uit aluminium 
frame gemaakt om te racen en 
inderdaad ‘go hard no excuses’.. 
We zien ook een ‘kleine Ferrari’, 
een zelf  gebouwd chassis met 
aluminium koets, gemaakt door 
zijn medewerker met echt ‘gouden 
handjes’.    
Ook staat er 1 van Cees zijn eerste 
auto’s, wellicht gaat hij er nog iets 
mee doen, maar Cees straalt niet 
meteen veel haast uit. Er staat nog 
wat ander ‘werk’ . Een Topolino 
die ‘hard ‘is en ‘relatief eenvoudig 
‘ in een aanvaardbare conditie kan 
worden gebracht.   
We lopen door zijn werkplaats, een 
indrukwekkende ruimte waar oud 
en nieuw bij elkaar staat.  

Natuurlijk komt de vraag 
‘Cees wat drijft jou?
Dat is snel beantwoord: ‘snelheid’. 
Cees heeft een passie voor 
historische race auto’s in het 
perspectief van die tijd. Cees is 
daar zeer gedreven in, gebruikt 
de beschikbare techniek en doet 
dat uiterst professioneel. Met 
professionele mensen en het ziet er 
naar uit dat Cees zijn doel bereikt.
Het ultieme moet nog komen: 
we lopen een deur door – met 
toegangscode – en betreden een 
grote loods met een aantal zeer 
verschillende auto’s en een grote 
‘bus’. Voorzichtig loop ik in het 
kielzog van Cees mee en aan het 
eind van de loods staat een grote 
vergadertafel ‘zou niet misstaan in 
een Grand cafe’; en een grote ‘toog’ 
die blijkt te kunnen fungeren als 
‘keuken’. Achter dit geheel is een 
rookglazen wand en daar blijkt een 
geklimatiseerde wijnruimte achter 
te zitten met prachtige wijnen. Cees 
is een echte kenner en weet wat hij 
koopt. En de interviewer merkt op: 
‘dat krijg  nooit op.’jij
Deze loods is ingrijpend geïsoleerd 
en vernieuwd , vloeren, plafonds…..
ronduit geweldig, wat een ruimte! 

Met kunst aan de muur: Cees houdt 
zelden nog een veilinghamer vast 
maar koopt zelf nog wel eens wat: 
kleedt goed aan.

We gaan zitten voor het 
‘interview’.
Voor ik naar Zwolle ben afgereisd 
ben ik natuurlijk even op internet 
gaan zoeken en heb Cees snel 
gevonden.
De Cees Lubbers Groep bestaat uit 
ondernemingen die landelijk actief 
zijn op het gebied van taxaties, 
bemiddeling bij transacties en 
het organiseren van verkopingen 
met betrekking tot roerende 
en onroerende zaken. De Cees 
Lubbers Groep bestaat uit: Cees 
Lubbers Taxaties BV, Cees Lubbers 
Veilingen BV en Agema & Lubbers 
Bedrijfsmakelaars. Ruim 20 
jaar ervaren in het taxeren en 
verkopen van: industriële machines, 
bedrijfsinventarissen, voorraden, 
transportmiddelen, oldtimers, 
agrarische machines, levende have 
en vlees.
Ook werkt Cees samen met Agema 
& Lubbers Bedrijfsmakelaars 
(NVM) die onder andere. de 
kennis en ervaring heeft om 
zeer specialistische taxaties 
en verkopingen te verzorgen 
van onroerende zaken 
w.o.: slachthuizen, hotels, 
tankstations, fabriekscomplexen, 
beleggingsobjecten etc.
Cees Lubbers Veilingen BV is 
partner in BVA-auctions.com. 
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Alle online veilingen worden 
uitgevoerd door BVA-auctions.  
Daarnaast ondersteunen 
zij belanghebbenden bij 
insolventiesituaties en leveren 
diensten aan o.a. curatoren, 
financiers, ondernemingen en 
instellingen.  
In 2006 is Cees met online veilen 
begonnen. Cees en zijn vrouw 
hebben 2 zoons en 1 dochter. Hij 
heeft zijn bedrijf in 2011 – fiscaal 
vriendelijk – overgedragen. Voor 
online veiling is adequate software 
nodig: dit is het hart van het bedrijf.
Cees is zichtbaar aan het afbouwen 
maar blijkt nog zeer betrokken. En 
vertelt met passie over zijn vak: 
makelaar en taxaties. Cees is nog 
een drukke baas met zijn werk, 
hobby’s en liefhebberij.

Cees , waar komt eigenlijk 
jouw auto hobby vandaan  ?
Cees heeft een Technische opleiding 
gevolgd (in Dedemsvaart) in het 
bijzonder automonteur. Al snel 
blijkt dat de praktijk goed lukt 
maar ….Cees gaat naar huis en gaat 
werken op de boerderij van zijn 
vader. Vervolgens komt hij terecht in 

een slachthuis als loonwerker en al 
snel in de handel in vlees. Zoals ook 
wij in de krant hebben kunnen lezen 
komen daar nog weleens ziektes 
voor en dat heeft ook Cees ervaren: 
‘altijd wat’ en hij stapt daar prompt 
uit.  Cees gaat in de ‘losse handel’. 
Tegelijkertijd wordt zijn 
belangstelling gewekt door 
bromfietsen en motorfietsen en 
vandaar uit naar racen en de 250 cc 
en boekt daar zelfs een wereldrecord.

Maar hoe kom je nu bij 
Mercedes Benz uit?
Eerst gaat Cees me voor naar zijn 
geklimatiseerde wijnruimte om een 
fles goede wijn uit te zoeken: het 
wordt een voortreffelijk glas wijn, 
witte Bourgogne, Charlemagne 
Grand Cru 2003..…lekker !   En zoekt 
een sigaar in een la waar een grote 
houten doos zit met sigaren…………
levensgenieter dus.
Terug naar MB: Cees zijn vader reed 
jaren Mercedes (heckflosse). En 
had de gewoonte om kalveren in de 
kofferbak te vervoeren en die wilden 
nog wel eens ‘zeiken  en dat is zuur 
en dat rot…………
Cees heeft zelf een MB 300 E, een S 

Klasse, ML klasse .en een Audi Q7, 
12 cilinder 500 PK gereden.
In de loods staan een MB 300 SEL 
6.3, een SLS 6.3 AMG en een 190 
SL. Morgan – oud en nieuw – naast 
elkaar , een FIAT racer zonder motor, 
een groot formaat bus een Commer 
Harrington  (zie
foto’s) en Cees is daar zichtbaar trots 
op. En terecht, leuk om mee te toeren 
met (veel) familie en  vrienden. Er 
is 12 jaar aan gewerkt en helemaal 
tot aan de laatste schroef uit elkaar 
geweest. 
De SLS is bijzonder en precies wat 
Cees wil: deze auto is vroeg in de 
ochtend het best uit te proberen: 
met 300+ km naar Assen…………de 
ultieme auto voor Cees: SNELHEID!

Terug naar de ‘oudjes’ en de 
MBKV: wat vind je van de 
MBKV ?
 Cees:’ik ben al wat langer 
deelnemer maar ik heb gewoon 
te weinig tijd. Ben enkele keren 
mee geweest met de MBKV en dat 
is uitstekend bevallen. Ik heb de 
komende periode wat meer tijd als 
ik wat minder in het bedrijf doe 
en dat verder afbouw. De komende 
maanden zijn gevuld met van alles 
en nog wat waaronder ‘Goodwood 
Festival of Speed 2013’, een 
historisch circuit in het Verenigd 
Koninkrijk voor zowel twee- als 
vierwielers.  
Cees gaat dan met zijn gevolg geheel 
in aangepaste kleding, ‘hoe gekker 
hoe leuker’.

 De interviewer vervolgt: 
Cees, heb ik iets vergeten te 
vragen ?
Cees: ik denk dat we veel hebben 
besproken. En na bedankt te hebben 
voor de gastvrijheid, een leuk 
gesprek en vooral de voortreffelijke 
wijn (!), ga ik door het donker weer 
door naar mijn volgende afspraak.

Joost struiJk
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U wordt tussen 10.00 uur en 10.30 
uur verwacht , na de koffie vertrekken 
we om 11.00 uur voor het eerste deel 
van de etappe richting Schagen voor 
een bezoek aan het Automuseum 
Schagen.

De tweede etappe voert ons 
via de Westfriese dijk richting 
Barsingerhorn alwaar we gebruik 
maken van de lunch,

Ook heeft u de mogelijkheid om 
het Raedthuys van Barsingerhorn 
(gebouwd in 1622) te bezoeken. 

Na de lunch vervolgen wij onze tour 
richting Abbekerk voor een bezoek 
aan het museum van Wil Hartog 
bijgenaamd de “ Witte Reus “

De laatste etappe brengt ons naar 
Santpoort waar na de borrel een 
Hollands buffet klaar staat.

Kortom een leuke dag die U iets van 
Noord Holland laat zien. Na afloop 
van het buffet om ca. 20.00 uur gaat 
een ieder met een vol en voldaan 
gevoel weer naar huis.
 
De kosten voor deze dag zijn € 37.50 
per persoon incl. lunch en buffet.
 
Tot ziens op 5 mei
 
De ritmeesters:
Peter en AnJA schoorl

cees en solVeig schiPPer

Rondje Noord Holland 
Zondag 5 mei
Na een lange winter is het dan eindelijk weer zover: de eerste 

rit van het nieuwe seizoen staat gepland en wel op 5 mei a.s.

De start vindt plaats in Heiloo bij Fletcher Hotel Heiloo

Kennemerstraatweg 425 1851 PD Heiloo
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2012 SAUERLAND VERWEN WEEKEND

AARLANDENRIT 2012

LELYSTAD 4 NOVEMBER 2012

VELUWE TOURRIT 2012
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2013

NIEUWJAARSRECEPTIE 2012 + 1E LUSTRUM

AARLANDENRIT 2012

HOLLANDSE WATERLINIE ROUTE 22 APRIL 2012
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Het programma is als volgt:

Vrijdag 28 juni
Aankomst ongeveer 16:15 uur in 
Hotel de Pelikaan 
www.depelikaan.nl 
Vertrektijd boot vanuit Den Helder 
15:30 uur, maar u mag natuurlijk 
ook eerder aankomen 
Om 16:30 wordt u welkom geheten 
met een Texels biertje (Skuumkoppe) 
en een bittergarnituur.
Per Engelse dubbeldekkerbus 
vertrekken we om 18.45 uur van 
Hotel de Pelikaan naar Den Hoorn 
voor een Dinner Cabaret.
Om 24:00 per bus retour Hotel.

Zaterdag 29 juni
9:00 – 9:15 vertrek voor een rit over 
het eiland, 
10:00 – 10:30 koffie stop op het 
vliegveld en eventueel bezoek 
Vliegveld museum.

12:30 - 13:15 Rit vervolgen richting 
Loodsmansduin voor Lunch . 
Daarna vervolgen we de rit naar het 
Juttersmuseum waar we ong. 15.00 
uur aankomen, U heeft alle tijd om 
de bijzondere vonsten die op het 
eiland gedaan zijn te bekijken en 
vooral om de verhalen die daarbij 
horen te beluisteren
Na dit bezoek bent u in ongeveer 10 
minuten terug in uw hotel waar om 
19.00 het diner begint.
De totale route is ca. 85 km. Lang.

Zondag 30 juni
na het ontbijt 9:00 bent u vrij om uw 
eigen weg te gaan, u zou natuurlijk 
Ecomare kunnen bezoeken, de enige 
Texelse bierbrouwerij bekijken, een 
wandeling in de slufter maken of 
direct de boot nemen en weer op 
huis aan gaan, aan u de keus. 
De kosten voor dit weekend zijn 
weekend zijn € 180,-- pp. 

Daarin zijn alle kosten behalve de 
drank en de overtocht inbegrepen.

U kunt zich op de gebruikelijke 
manier aanmelden voor dit unieke 
evenement via mbkv@live.nl of het 
inschrijfformulier opsturen naar 
Vera. Graag voor 1 mei a.s.

De boot vanuit Den Helder vertrekt 
ieder half uur op vrijdag,  
dus 9:30 – 10:00 – 10:30 – 11: uur.
enz. Na 17:30 wordt dat elk uur. 
www.teso.nl 

Graag tot op Texel , 
vriendelijke groet,

JAn heiJne

Texel 
Tourrit 28 juni 2013
Mercedes-Benz Vrienden en Vriendinnen,

Zoals u wellicht heeft vernomen is Jan Heijne ons bestuur komen versterken. En hij 

is meteen enthousiast begonnen met het organiseren van een meerdaags evenement 

en wel op TEXEL. Volgens Jan (die op Texel woonachtig is) is dit prachtige eiland bij 

uitstek geschikt om mooie oldtimer ritten te rijden en hij weet natuurlijk de mooiste 

wegen te vinden. Dit evenement vindt plaats vanaf vrijdag 28 juni 2013 en is zondag 

30 juni na het ontbijt afgelopen. 
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Mercedes-Benz puzzelpakket
Het begon allemaal met de aan-
schaf van de Mercedes 220 S 
Ponton Cabriolet, chassisnummer 
180030N7509714, uit 1957 van de 
bekende Nederlandse kunstschilder 
Piet Moget, in Frankrijk door een 

Nederlandse ondernemer in 2002.  
Er werd weinig of niet mee gereden.
Nadat de auto na een aantal jaren 
van vader op zoon was overgegaan 
werd tot enige restauratie besloten. 
Dit bleek lichtjes tegen te vallen en 
de eigenaar meldde zich na een jaar 
of zes in 2008 bij Jaap Havik. Toen in 
april 2008 de auto afgeleverd werd, 
bleek deze bijna geheel gedemon-
teerd en gestraald te zijn, in feite een 
‘Mercedes 220 S Cabriolet bouwpak-

ket.’ Een bouwpakket, dat na het no-
dige puzzelwerk weliswaar redelijk 
compleet was, maar in deplorabele 
toestand verkeerde. Sommige stuk-
ken waren zo slecht, of eerder niet 
goed gerepareerd, dat al ras bleek dat 
een complete restauratie noodzake-
lijk was. Van dit type zijn er slechts 
2178 gemaakt en de waarde ligt nu 
nog rond de € 150.000. Toch besloot 
de eigenaar tot een complete restau-
ratie, voornamelijk omdat de familie 
er aan gehecht was en vader en zoon 
er mee willen rijden. Maar prettige 
bijgedachte is dat de waarde in de 
toekomst zal zeker stijgen, zodat een 
toch kostbare restauratie, zeker over 
langere termijn genomen niet bij 
voorbaat tot verlies leidt. 
Met de eigenaar werd overeengeko-
men dat hier een jaar of twee voor 
uitgetrokken zou worden, waardoor 
de ‘financiële planning’ ook wat pret-
tiger ingevuld kon worden.
Ook zorgde de eigenaar zelf voor 
revisie van de voor- en achteras, met 
onderdelen die Antoinette en Jaap 
Havik voor hem regelden. 
Een goede ‘van de grond af’ restaura-
tie kent een -in overleg met de klant 
vastgestelde- grondige planning en 
zo ook bij deze MercedesBenz 220  S 
Cabriolet : 

Projectplanning
Een goede ‘van de grond af’ restaura-
tie kent een -in overleg met de klant 
vastgestelde- grondige planning en 
zo ook bij deze Mercedes-Benz 220 S 
Cabriolet: 
1. Demontage, strippen,stralen  en 
onderzoek bruikbaarheid onderdelen 
2.Houtwerk, chroomwerk en interi-
eur gaan naar de specialisten 
3. Carrosserie:bodem-, deuren-  en  
plaatwerkherstel en spuitwerk 
4. Voor- en achteras, incluis remmen 
5. De kabelboom vernieuwen 
6. Techniek Motor,Versnellingsbak 
7. Interieur en houtwerk opbouwen 
8. Montage en afwerking 
9. Softtop vernieuwen 
10. Test-,bij- en afstelwerk.
Dat lijkt zo heel overzichtelijk en 
makkelijk opgesomd, maar een aan-
tal werkzaamheden moest parallel 
worden aangepakt, zodat er geen tijd 
door ‘wachten op..’ verloren ging. Zo 
kon bijvoorbeeld de motor en versnel-
lingsbakrevisie tijdens het carrosse-
riewerk vast extern gedaan worden. 
Maar evenzo moesten er zaken 
eerder aan de beurt komen, omdat er 
anders later niet meer bij gekomen 
kon worden. En dit zijn juist de zaken 
waarbij vakkennis en ervaring zich 
uitbetalen.

Jaap Havik 
restauratie van Mercedes 220 S Cabriolet 1957 (deel I)

De kale al gestraalde koets moest nog wel 
flink gerestaureerd worden.

Het Chassisnummer van de 220 S 
Cabriolet(180030N7509714) staat op diverse 
plaatsen in de auto en moet niet verward wor-
den met het productienummer(488)

Zo kwam het Mercedes-Benz 220 S Cabriolet 
‘bouwpakket ‘in 2008 bij Jaap Havik binnen.
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Onderdelenonderzoek: her-
stel of vervanging?
Ieder onderdeel is nauwkeurig 
onderzocht en vastgesteld wat er mee 
moet gebeuren. Er worden zoveel 
mogelijk van de originele onderdelen 
gebruikt, maar veelal moeten die 

extern bewerkt worden, nieuw 
besteld of zelfs geheel nieuw 
gemaakt worden. Zo zijn bijvoor-
beeld bepaalde speciale boutjes en 
leidingen stuk voor stuk geborsteld 
en geel gepassifeerd. Gelukkig zijn 
er bij Mercedes Benz Classic Cen-
ter  en een aantal bij Havik bekende 
onderdelenspecialisten een hoop 
onderdelen te bestellen. En  veel 
van het chroomwerk kan van een 
nieuwe laag worden voorzien  zodat 
de originaliteit en kwaliteit geen 
onrecht wordt aangedaan.   Heel 
belangrijk, want sommige hout- 
en chroomonderdelen zijn bij de 
productie speciaal voor deze 220S 
gemaakt. Zo dragen bijvoorbeeld 

de raamlijsten en het dashboard het 
driecijferig productienummer (hier 
nr. 488) dat ook in de schermen is 
terug te vinden. Onderlinge uitwis-
selbaarheid is bij deze delen niet 
mogelijk en als het onderdeel niet 
te herstellen was, is het opnieuw 
gemaakt. 

Carrosserie
De Mercedes Benz 220 S Cabrio-
let was dan wel gedemonteerd en 
gestraald, maar daarmee begon 
het eigenlijke werk aan bodem en 
carrosserie pas echt….Grofweg was 
de werkvolgorde van binnen naar 
buiten.
De kont was gerepareerd, maar moest 
deels opnieuw. Het las en repara-
tiewerk omvatte het achterscherm, 
de kofferbodem, het achterpaneel, 
de kofferdeksel met onderrand, de 
kokerbalken en middenbodem, de 
onderkant linkerdeur, de complete 
rechter deurplaat, de binnenscher-

men, toog en de motorkap. En dat 
was dan alleen het laswerk aan de 
carrosserie. Het spreekt voor zich 
dat er veel pas en meetwerk, slijp en 
schuurwerk gedaan moest worden 
om alles ook mooi gelijk en met zelf-
de minimale toleranties gemonteerd 
te krijgen. En dat natuurlijk zonder 
of met zo min mogelijk plamuur. 
Kenners zullen vaststellen dat de 
carrosserie er nu misschien wel beter 
op zit dan indertijd met de hand door 
de vakwerklieden van Mercedes gere-
aliseerd. En die konden van nieuw 
af aan opbouwen, wat toch makke-
lijker monteert dan bijvoorbeeld het 
vernieuwen van kachelpotten en kar-
tonachtige kanalen, die ook nog eens 
helemaal schoongeborsteld, bewerkt 
en (tijdelijk) afgesloten werden zodat 
het grit bij het schuren en afwerken 
van de carrosserie niet meer in de 
holle ruimtes kon komen. De kokers 
en alle andere holle ruimtes werden 
zodoende ook in een vroeg stadium 

kon het nieuwe rechterachterscherm, kofferbodem en achterpaneel 
gemaakt worden.

Nieuwe schermen en motorkap.

Het productienummer is  op tal van onderdelen 
terug te vinden.

Het houten dashboard is gemonteerd
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Gespecialiseerd in Mercedes-Benz
Onderhoud - Reparatie - APK- Schade - Onderdelenverkoop - Deel- of complete restauratie

Netwerk 10, 1446 WK Purmerend - Tel. 0031-299-666202 • info@jaaphavik.nl

JAAP HAVIK 
MERCEDESRESTAURATIE
www.jaaphavik.nl

Oude liefde... 
heeft gewoon wat meer aandacht nodig

13

met het anti-roestmiddel OWATROL 
behandeld. Maar ook het massief 
houten dashboard werd geheel 
van nieuw fineer voorzien. En in 
tegenstelling tot veel andere types, 
moest de dashboardmontage vóór de 
ruitstijl montage gedaan worden. Dus 
ook het schuur en spuitwerk kwam 
op dat moment al aan de orde.
De auto was origineel zwart en hoe-

wel er eerst voor 
een andere kleur 
gekozen was, 
werd toch besloten dat de auto weer 
zwart moest worden. Zwart is ook 
niet bepaald een vergevingsgezinde 
kleur, maar na de nodige coatingla-
gen, de zwarte en blanke lak kun je 
er jezelf in spiegelen. En is de carros-
serie, na het monteren en afhangen 

van ruitstijl, deuren motor en koffer-
kap zo al een kunstwerk om te zien. 
Je zou hem bijna niet meer afbouwen 
en zo in een Cultuur Museum zet-
ten. Maar gelukkig is de restauratie 
gewoon voortgezet. Daarover meer in 
deel II in het volgende nummer.

Dashboard met nieuw fineer moest voor raamstijlen gemonteerd worden.

Ingewikkelde kapconstructie..
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PROGRAMMA 
Wij ontvangen u vrijdagmiddag rond 
16.00uur met een hapje en een drankje 
op het prachtige terras, want wij gaan 
uit van schitterend weer. Het slot ligt 
namelijk midden in de natuur, ver van 
de bewoonde wereld in het 44 ha grote 
ArnsbergerWald. Ooit aangekocht in 
1891 door ene Baron Conrad Hinrich II, 
die toen ook dit jachtslot liet bouwen. 
Na wisselende eigenaren, is het 
uiteindelijk in 2006 tot een sfeervol 
hotel “verbouwd”.
Als we iedereen hebben kunnen 
verwelkomen en gezellig bijgepraat 
hebben, wordt het tijd om op te frissen 
en lopen we rond 19.00-19.30uur naar 
de grillhütte, alwaar een heerlijke 
grillavond wordt georganiseerd.
Na wellicht nog een afzakkertje in de 
oergezellige bar van het slot, is het 
tijd om te genieten van de nachtrust. 
De bedden zijn prima, het hotel heeft 
wellicht een sterretje minder dan 
hotel Holzrichter vorig jaar, maar de 
locatie en het sprookjesachtige slot, 
maken heel veel goed. Wij zijn ervan 
overtuigd, dat u aangenaam verrast zult 
zijn.
Dan starten wij zaterdag na het ontbijt 
om 9.00uur voor de zeer afwisselende 
rondrit, natuurlijk weer over weggetjes, 
die niet eens op een kaart staan. Langs 
de oevers van de Möhnesee gaat de 
route via naaldbossen en vergezichten 
richting Warstein, alwaar we langs 
de oude brouwerij komen. De oude 
koperen ketel staat prominent voor 
Duitslands 2e brouwerij in het centrum 
van de stad. Vervolgens via bochtige 

wegen en een heel klein stukje B7, 
snel weer via de kleine weggetjes naar 
de “Kaffee mit Kuchen” stop in de 
Altenbürener Mühle. Je zit recht boven 
het ruisende water met zicht op de 
oude molensteen. (toch een culturele 
stop, denk ik) Ook hier weer ver van 
de “bewoonde” wereld verlaten. Dan 
gaan we met een wijde boog om Brilon 
heen richting Willingen, we brengen 
een bezoekje aan het curieuze museum 
om daarna op de hoogste berg van het 
Sauerland, de Kahler Asten te lunchen.
We verlaten dan Winterberg, rijden 
via het natuurpak Rothaargebirge 
door Bad Fredeburg met zijn vele 
vakwerkhuizen, om dan via de 
Hennesee weer richting Möhnesee 
te rijden en dan tegen 17.00uur weer 
terug te zijn bij ons slot om van de 
welverdiende borrel te genieten.
Dan sluiten we deze enerverende dag 
met een feestelijke avond af. Er wordt 
een 4-gangen diner geserveerd en we 
hebben voor heerlijke live muziek 
gezorgd. U kunt een dansje maken op 
goede oude en moderne muziek en 
wij weten uit eigen ervaring, dat de 
“alleinunterhalter” geweldig speelt en 
weet wat een gezellige avond betekent.
Zondag heeft u alle tijd en na een 
uitgebreid ontbijtbuffet is dit 2e 
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. 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. De kosten 
hebben we t.o.v. vorig jaar beperkt 
kunnen houden op € 225,00 pp. ofwel 
€ 450,00 per equipe. Daarin zijn alle 
kosten, behalve de drank, begrepen. U 
kunt zich aanmelden bij Vera Sintenie 
via de mail, dan wel via bijgaand 
formulier. Een vooruitbetaling van € 
100,00 d.m.v. automatische incasso is 
uw zekerheid en bewijs van deelname. 
Uiteraard wordt dit bevestigd aan u.

TENSLOTTE
Een aantal van u heeft zich al weer 
spontaan opgegeven, dus de plaatsen 
zijn nog beperkt. Maar vol is vol, dus 
meld u z.s.m. aan. Ik adviseer u 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 een 
fijn, gezellig en onvergetelijk weekend 
te bieden. Mocht u nu of later vragen 
hebben, op 06.538.466.87 ben ik 
bereikbaar.
Het webadres van het slot is  
www.sanktmeinolf.de en telefoon 
eventueel als u een dag eerder wilt 
boeken is 0049.2924.878970 en 
vraagt u naar de heer Schimtz (spreekt 
Hollands).
Wij zien uit naar uw komst,
Hartelijke groet

Wilko en Atie looJengA

2E SAUERLAND 
Verwenweekend 
Na het succes van het eerste “verwenevenement” kon een tweede weekend niet uitblijven. 
Daarom is het ons een genoegen, U hierbij uit te nodigen voor deelname aan het 2e 
Sauerland Verwenweekend. Vorig jaar hebben wij een prachtige tocht gemaakt door zeg 
maar het Zuid Westen van het Sauerland en dit jaar laten wij u het Noord Oosten van 
het “land van de duizend bergen” zien. Het beloofd zeker weer een verrassende tour te 
worden, want we overnachten in een prachtig gelegen, sprookjesachtig oud jachtslot en 
we bezoeken een museum (tussen aanhalingstekens) met een verzameling van alles wat er 
te verzamelen is. Misschien niet echt cultureel, maar curieus is het zeker.

14

DATUM
Wij hebben praktisch het hele slot tot onze beschikking, want wij hebben de 20 tweepersoons en 1 een persoon 
kamer in optie voor het weekend van vrijdag 23 augustus t/m zondag 25 augustus.
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Om 9 uur vanuit Ede vertrokken 
richting Elburg om een technische 
dag bij Herman Schutte, bedrijfsleider 
bij Sterren Service Centrum BV mee 
te maken.

Ik had Herman anderhalve week 
eerder al gesproken om de details van 
de technische dag door te nemen en 
was meteen onder de indruk van het 
mooie schone bedrijf.
Geschatte ritduur volgens tom-tom 
40 minuten, zodat ik ruim op tijd in 
Elburg zou zijn om de deelnemers te 
ontvangen.
Enkele deelnemers bleken dermate 
enthausiast, dat ze reeds een vol uur 
eerder geariveerd waren. Gelukkig 
voor hen was Herman al aanwezig 
zodat ze het bedrijf binnen konden 
gaan om van de eerste kop koffie te 
genieten.

Van de 14 aangemelde deelnemers 
zijn er twee niet op komen dagen 
en heeft een persoon zich vanwege 
ziekte af moeten melden.
De overige 11 deelnemers waren 
rond 10.00 aanwezig en tijdens de 
koffie met cake heeft Herman een 
dagindeling voorgesteld, waarbij 
allereerst de geplande rondvraag 
aan de orde kwam. De eerste vraag 
ging over overlopende carubarateurs 
van een 230 6 cilinder Heckflosse. 
Herman gaf diverse mogelijke 
oplossingen voor dit probleem met de 
opmerking dat het jammer was dat de 
bewuste wagen niet aanwezig was.
Daarna volgde een rondleiding 

door het bedrijf en een uitleg van 
de doelstellingen. Het bedrijf is nu 
anderhalf jaar actief. De werkplaats is 
zeer goed geoutileerd met enorm veel 
speciaal gereedschap om reparaties 
aan Mercedes-Benz wagens van 
alle leeftijden zeer professioneel te 
kunnen uitvoeren.    
Het tweede onderwerp betrof 
trillingen tijdens het rijden. Mogelijke 
oorzaken werden aangegeven 
waarvan de aandrijflijn (motor 
trillindemper, aandrijfas met zijn 
flexibele (Hardy schijf), tussenlager 
inclusief de rubberophanging 
hiervan, de kruiskoppeling,  
het uitbalanceren aan de orde 
kwam. Speciale aandacht betrof 
het schuifstuk, onderdeel van de 
aandrijfas en de montage hiervan. 
De gepresenteerde lunch mocht er 
wezen incl. diverse drankjes en de 
nodige koffie verzorgd door de vrouw 
van Herman,  Gerlinda .

Na de lunch volgde een demonstratie 
afstellen van het ontstekingspunt, 
contacthoek en stationair toerental. 
Herman had voor deze gelegenheid 
zijn eigen wagen aan het  diagnose 
apparaat aangesloten. Vervolgens 
zijn er een aantal middelen cq 
toevoegingen voor motorolie en 
brandstoffen besproken. Niet alle 
middelen hebben het effect als 
waar ze voor worden verkocht. 
Herman heeft toevoegingen die door 
Mercedes-Benz ondersteund worden.
Hierna kwam een algemene discussie 
op gang over allerlei onderwerpen 

welke niet altijd alleen over de 
techniek ging doch zeer interessant 
waren.

Na Herman en zijn medewerkers 
bedankt te hebben is het gezelschap 
rond 15.00 uur vertrokken 
terugkijkend op een geslaagde dag 
welk zeker navolging verdiend. 
Herman we houden ons aanbevolen 
en nogmaals bedankt.

H.D. Dankbaar.

VERSLAG TECNISCHE DAG 
Zaterdag 16 maart  

15
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*	 Het	doel	van	de	MBKV	is	onder	andere	om	gezamenlijk	leuke	dagritten	te	organiseren,	waarbij	ook	aandacht	wordt	besteed	aan	
culturele	aspecten.	

	
*	 U	bezit	uw	klassieke	Mercedes	wellicht	niet	om	alleen	te	restaureren,	maar	ook	om	mooie	ritten	te	maken	met	de	al	dan	niet	gerestau-

reerde	klassiekers.	En	wat	is	het	dan	leuk	om	mensen	te	ontmoeten	met	dezelfde	passie:	Mercedes.
	
*	 Tot	ons	genoegen	zijn	er	veel	mensen	binnen	de	MBKV	volkomen	vrijwillig	actiefdie	ten	behoeve	van	onze	MB	Klassieke	Vriendenclub	

ritten	uitzet	en	andere	evenementen	organiseert.	Omdat	verenigingswerk	in	zijn	algemeen	heel	veel	tijd	kost,	is	praktisch	elke	vereni-
ging	op	zoek	naar	vrijwilligers,	die	mee	willen	helpen.	Vele	handen	maken	immers	licht	werk.	De	MBKV	is	daarop	geen	uitzondering.

	
*	 Met	name	het	opzetten	en	uitwerken	van	de	ritten,	vraagt	heel	veel	tijd.	Daarom	doet	het	bestuur	hierbij	een	oproep	aan	u	allen	voor	

medewerking	om	te	helpen	bij	de	organisatie	van	zo’n	rit.	Heel	vaak	is	het	voor	iemand	die	in	een	een	bepaalde	streek	woont	waar	wij	
een	rit	willen	organiseren	makkelijker	dan	voor	iemand	die	uit	een	heel	ander	deel	van	het	land	komt.

	
*	 Iedere	hulp	wordt	op	prijs	gesteld,	van	het	idee	zelf,	tot	en	met	het	uitzetten	en	bespreken	van	lokaties.	Uiteraard	zouden	wij	heel	blij	

zijn	met	mensen,	die	zich	voor	wat	langere	tijd	beschikbaar	kunnen	stellen.
	
*	 U	kunt	zich	melden	via	de	website	www.mbkv.nl	.	Uiteraard	kunt	u	ook	rechtstreeks	contact	opnemen	met	onze		voorzitter	Joost	

Struijk	bereikbaar	onder	06.22469263.
	
Wij	kijken	met	belangstelling	uit	naar	uw	mogelijke	bijdrage/inbreng.		

HULP GEVRAAGD VOOR ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN:HULP GEVRAAGD VOOR ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN:
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van de Mercedes Benz Klassieker 
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Colofon

Bij een oldtimer evenement staat vaak publiek onze auto’s te bekijken en het lijkt ons leuk om 
dan alle technische gegevens kenbaar te maken d.m.v. een magneetbordje.
Op dat bordje wordt o.a. vermeld: type auto, type motor,  bouwjaar enz.

Dit bordje kunt u voor e 5,-- bij ons bestellen. Als u een mailtje stuurt aan: mbkv@live.nl 
krijgt u van mij een formulier, waarop u de benodigde gegevens kunt invullen.

U kunt dat op de gebruikelijke wijze aan mij retourneren, via de email of naar  
Vera Sintenie, Kennemerweg 27, 2061 HR, Bloemendaal.
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