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De MBKV is op 28 januari 2007 opge-
richt en we gaan in 2015 al weer naar het 
9e seizoen! Terugkijkend naar 2014: de 
nieuwjaarsbijeenkomst eind Januari bij 
Jan en Gerda Knijnenburg thuis; gastvrij, 
mooie auto’s, een groot vliegtuig in de 
tuin, voortreffelijke borrel en hapjes en 
een goede start van een nieuw MBKV-
jaar. Begin Februari de Technische Dag 
bij Herman Schutte, Sterrencentrum in 
Elburg: instructief, boeiend, goede lunch 
en goed gezelschap. De ‘aspergerit’ om-
geving Helmond, voortreffelijk verzorgd 
door Herman en Marijke Gosefoort en tot 
in de puntjes ‘af’. Natuurlijk de Aarlan-
denrit begin Juni, mooi weer, leuke rit en 
een hoog ‘MB-gehalte’. Het 3e Sauer-
landVerwenWeekend eind Augustus, 
wederom voortreffelijk georganiseerd, 
helaas geen stralend weer maar dat 
mocht de pret niet drukken. De trouwe 
deelnemers en gelukkig nieuwkomers 
van dit evenement hebben inmiddels een 
band opgebouwd met een goed MBKV-
clubgevoel. De Krimpenerwaardroute 
in Oktober, in een voor velen minder 
bekend gebied, mooie route en prachtig 
weer met prima lunch buiten op het 
terras.
En last but not least het ‘MBKV meets 
TESLA’ – evenement op 26 oktober, geor-
ganiseerd door de ‘jeugd’ samen met Jan 
en ondergetekende. Een zeer geslaagd 

evenement, met veel jeugd. Ik weet niet 
of iemand van de deelnemers al een 
TESLA besteld heeft, maar ik sluit het 
niet uit, gegeven de enthousiaste reacties 
op zowel de organisatie van de dag zelf 
als de ‘eye opener’: volledig elektrisch 
auto rijden. Met een goed verzorgde 
borrel en tapas toe. Het was voor enkelen 
onder ons even wennen om de sleutel 
aan onze kinderen te geven met ‘succes’, 
maar velen hebben dat toch gedaan.
Dank aan iedereen die onze evenemen-
ten tot dit succes hebben gemaakt!
Eind vorig jaar zijn Hennie Dankbaar 
en Jaap Havik uit het bestuur terug-
getreden. Jan Heijne en Jos Stelder zijn 
toegetreden. Inmiddels heeft Jan zijn 
draai gevonden en zich erg ingespannen 
om het bezoek aan TESLA te regelen; en 
heeft een MBKV – USB stick geïnitieerd, 
speciaal om uw autogegevens en MBKV 
- wetenswaardigheden op te slaan. Er 
is ook een magneetsticker in de vorm 
van een routebord ontwikkeld, waar de 
belangrijkste gegevens van uw auto op 
gezet kunnen worden en die u op uw 
auto kunt ‘plakken’. Jos steekt daar waar 
dat kan een handje bij en krijgt hopelijk 
meer tijd beschikbaar voor onze club. 
Willem-Jan zorgt voor het financiële over-
zicht en doet dat degelijk en met verve. 
De club draait kostendekkend, de nieuw-
jaarsbijeenkomst is gratis voor onze 

deelnemers en we kunnen de contributie 
hetzelfde houden als de afgelopen jaren 
nl. € 27,50 per jaar. Wilko levert een 
belangrijke bijdrage in de organisatie 
van evenementen en de algehele gang 
van zaken. Cees Schipper verzorgt de 
uitnodigingen en het MBKV-journaal. 
Vera en Cees ondersteunen de algehele 
organisatie. En uiteraard vergeten we 
de partners daar niet bij… en ...ik houd 
graag het geheel bij elkaar.
Wat brengt 2015 ons MBKV: op 24 janu-
ari 2015 de nieuwjaarsbijeenkomst bij de 
Stichting “Museum Johannes Postschool” 
in Ridderkerk. U heeft inmiddels de uit-
nodiging per email ontvangen. Wij hopen 
met u dan het glas op wederom een goed 
MBKV jaar 2015 te kunnen heffen!
Begin Maart Technische Dag bij Herman 
Schutte, Sterrencentrum in Elburg. Pro-
gramma en datum volgen nog. Op 6 april 
de Achterhoek Paasrit in Hengelo.
Tweede weekend in Juni de Aarlandenrit. 
Het weekend van 21-22 en 23 augustus 
het 4e Sauerland Verwen Weekend ‘in 
het spoor van de Oranjes’. Het is al weer 
bijna volgeboekt……..
Het programma van de 2e helft 2015 is 
nog in de maak. In ieder geval weer een 
‘Pa/Ma- zonen/dochters-dag’. Suggesties 
zijn uiteraard welkom!
In deze editie van het MBKV-journaal ui-
teraard een interview met ‘de markante 
STER’. Dit keer Huib Olij. Markant vanuit 
zijn vak – rozen veredelaar - en kweker 
– samen met zijn echtgenote Marleen, en 
als autoverzamelaar: ‘ik koop wat ik mooi 
vind en wat lekker rijdt, verder maakt 
het me niks uit’, aldus Huib: een geboren 
verteller en een rasechte ondernemer.
We kunnen terugkijken op een (weder-
om) succesvol 2014, met een fantastische 
opkomst met veel nieuwe gezichten: ken-
nelijk slaat ons concept nog steeds goed 
aan. We gaan daar in 2015 onverdroten 
mee door! We blijven op zoek naar nieuw 
elan en verbreding van de werklast met 
name bij het uitzetten van ritten en rege-
len van locaties Wie meldt zich ?

Ik wens u mede namens het bestuur 
veel leesplezier, een fantastisch MBKV-
seizoen en natuurlijk het allerbeste in 
goede gezondheid voor het nieuwe jaar 
2015! !

Joost struiJk

Voorzitter MBkV

Beste MBKV-deelnemers(sters),



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 2015 

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.

maart
Tech-Dag 

SSC Elburg

6 april
Achterhoekrit

14 juni
Aarlandenrit

21-23 augustus
Sauerland Weekend
meerdaags evenement

september
evenement

Noord-Holland

november
Pa - Zoon Dag

24 januari 2015
Nieuwjaarsreceptie
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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

Ook in 2015 organiseren we weer 
samen met de Rotary Club Ter Aar de 
Aarlandenrit  door het noordelijk deel 
van het Groene Hart.
Zoals ieder jaar omarmen we ook 
weer een goed doel en worden er door 
de leden van Rotary een groot aantal 
sponsors benaderd. 
Dankzij de gezamenlijk inspanningen 
van deelnemers en organisatie kunnen 
we ieder jaar een flinke donatie doen, 
in 2014 kregen de vrijwilligers die 
het lokale zwembad in Nieuwveen 
exploiteren een bedrag van e 12.000,- 
en kon er nog eens e 6.000,= aan 
kleinere doelen besteed worden.
In 2015 gaan we proberen een 
kindertehuis in Zuid Portugal te helpen 
aan nieuwe sanitaire voorzieningen.
Door de financiële crisis in dit land 
is de subsidiekraan drastisch dicht 
gedraaid en kan men nog net de 

basisvoorzieningen betalen.
Echter voor onderhoud aan de 
huisvesting of gewoon eens een 
aardigheidje voor deze kinderen 
is al een paar jaar geen geld meer 
beschikbaar, vandaar dat we het voor 
2015 weer eens over de grens zoeken.
We verzamelen weer op de inmiddels 
vertrouwde locatie in Nieuwveen en 
rijden aan de hand van een bolletje-
pijltje beschrijving de route naar een 
gezellige lunch met picknick.
Na de lunch rijden we aan de hand van 
aanduidingen met bol-pijl  en van foto’s 
van situaties op de route en gaan we 
terug naar de finish in Nieuwveen.
Hier kunnen we genieten van een 
gezellige borrel met een barbecue en 
wie het aandurft, kan met de beentjes 
van de vloer op de klanken van de 
Rotary-Huisband.
Voor iedereen die al eens heeft 

meegedaan: kom gerust weer en aan 
alle anderen: doe eens mee, het wordt 
weer een mooie rit en het is altijd reuze 
gezellig!

Voor informatie en foto impressie van 
voorgaande ritten zie www.mbkv.nl en 
www.aarlandenrit.nl

AB Augustinus



4 Interview met een  
markante STER-liefhebber
Het is vrijdag 5 december 2014. Ik heb een afspraak met Huib (en Marleen) Olij voor het 

interview. Ik had van hen gezien dat ze enkele mooie auto’s hebben en zeer betrokken zijn 

op de MBKV, reden voor een nadere kennismaking. En niet als ‘Sinterklaas’ ook al is het 

die avond ‘pakjesavond’. Maar wie weet waar ik mee thuis kom..……(?)

Dus ‘op’ naar De Kwakel. Eerst maar 
eens op de kaart gezocht, maar het 
is niet ver van Leiden, hoewel…….blij 
met mijn navigatiesysteem. Tussen 
de kassen door op een grijze dag. 
En Huib wacht me al op voor zijn 
geopende garage, nou ja, deel van 
het kassencomplex achter zijn huis.

Bij binnenkomst gelijk aan de praat 
over zijn collectie en wel zijn MB 
S 600 met alles erop en eraan. Ik 
heb mijn ‘oude S’ na jaren trouwe 
dienst en 500.000 km op de klok 
net verkocht, maar de liefde voor dit 
type is er meteen weer. Een grote 
werkbank met ‘getuigschriften’ aan 
de muur, gereedschap een brug…...
kortom, goed geoutilleerd. En dat 
moet ook wel met zoveel auto’s.

Dat roept meteen de vraag 
op ‘waarom meer merken 
dan Mercedes-Benz’?

Huib, ‘ik koop wat ik mooi vind en 
wat lekker rijdt en verder maakt het 
me niks uit’. Maar er is toch nogal 
een verschil tussen een MG F, een 
Jaguar XK…..een Ferrari California 
en een MB SL. In comfort, rijgedrag, 
stijl en….? Huib is niet eenkennig 

en volgt zijn smaken. Wel is MB 
in de meerderheid. En exclusief, 
ontegenzeglijk waar.

De ‘garage’ van Huib is een 
ruimte die is afgezonderd van zijn 
kassencomplex. Daarna is er nog 
een stukje bij getrokken, maar toen 
vond zijn zoon die het bedrijf heeft 
overgenomen, het welletjes. Er 
kunnen toch zo’n 18 auto’s keurig 
naast elkaar geparkeerd staan. Bij 
het uit – en inrijden heeft Huib 
een ‘vehicle mover’: een apparaat 
met een plaat die je onder de 
achterkant van de auto rijdt, de plaat 
tilt de auto achter op en je kunt zo 
manoeuvreren op een kleine ruimte. 
Geen geduw dus……erg gemakkelijk 
(zie foto)

Huib vertelt gepassioneerd 
bij een paar auto’s hoe hij die 
verworven heeft. Een van zijn 
eerste auto’s was een MG B, maar 
daar paste hij niet goed in, dus die 
verdween. Een zeer bijzondere is 
een 3OO SC coupé uit de vijftiger 
jaren van de vorige eeuw. Blind 
gekocht in Amerika/Seattle en 
thuisgekomen – natuurlijk – toch 
maar gerestaureerd. Het heeft een 
paar centen gekost maar dan heb je 
ook wat. Wat een pracht exemplaar. 
Het is wel – naast een originele MB 
190 SL met 40.000 miles en een 
Pagode - de enige echt oude auto 
in zijn verzameling. Huib is nog 
wel erg verknocht aan zijn W126 
en wil toch ook nog een W116….
waar houdt het op? Ik denk bij de 
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(niet) beschikbare 
ruimte. Gelukkig 
heeft Huib een 
goede vriend, 
vroegere 
buurjongen Koos, 
die ‘getrouwd 
was met MB’ in 
Amerika en die 
nu in Nederland 
woont. Hij zorgt 
voor het erfgoed 
en adviseert 
Huib. Naast de 
adviezen van 
Marleen dan 
natuurlijk. 
Is het in veel 
huwelijken zo dat de echtgenote – 
zoals bij mij – hard op de rem trapt 
bij ‘weer een auto’, zo stimuleert 
Marleen Huib bij een aankoop. En 
dat gaat wel eens erg impulsief, 
maar daarom niet getreurd.

Na de verzameling en de 
prijzenkast, de curiosa en mooie 
foto’s, blootkalenders (‘die 
vrouwen zijn nu inmiddels ook al 
weer een dagje ouder……’) gaan 
we naar binnen en zitten al snel 
in de keuken, de plaats waar het 
gezellig zitten en praten ……en 
koffiedrinken is. Marleen schuift 
ook aan. En we praten over:

‘hoe is dit alles gekomen?’

Huib was in zijn jonge jaren 
monteur in een garage maar 
om gezondheidsredenen is hij 
daar mee gestopt. Zijn vader 
was rozenkweker, de familie zit 
al 100 jaar in (of ‘tussen’) de 

rozen. Zijn vader stierf al jong 
en Huib ging verder met het 
bedrijf. Hij ontmoette Marleen 
die Kraamverzorgster was en 
opgegroeid is in de kwekerij van 
Gerbera’s en daar affiniteit mee 
had. En ze was al bedreven met het 
veredelen van Gerbera’s. Was dus 
toen al een goed koppel.

En samen hebben ze zich druk 
gemaakt met het ‘kruisen’ van 
rozensoorten en dat heeft goede 
soorten opgeleverd. 94 unieke 
welgeteld. Zaadjes selecteren, na 2 
jaar blijven er 10 over en 1 topper. 
En die worden dan vermeerderd 
en leveren weer snijbloemen….
en daar krijg je royalty’s van. Een 
hele kunst en Huib en Marleen 
vertellen het alsof dat heel gewoon 
is. En dat is het ook voor hen.

Het bedrijf is al weer enkele jaren 
geleden overgenomen door hun 
zoon Ruud en het gaat nu om 10 

Ha kas in Nederland en 20 Ha 
elders in de wereld (Ethiopië, 
Ecuador, Kenia….). Het klimaat is 
daar kennelijk beter en de arbeid 
goedkoper. En in Nederland is 
arbeid én gas duur. Totaal werken 
er 500 mensen, waarvan 35 in 
Nederland. Na ons gesprek heeft 
Huib me rond geleid door de 
kas en dan zie je een immense 
hoeveelheid planten en snijrozen. 
En een eigen energieopwekking 
en watervoorziening. Zeer 
indrukwekkend (zie foto).

Het gaat hier dus om ‘echte’ 
ondernemers. En Huib is 
daarnaast een geboren verteller. 
Uw verslaggever moet er zijn 
hoofd bijhouden en een beetje het 
gesprek sturen, want het vliegt 
alle kanten op. De uitstekende 
witte wijn met wat versnaperingen 
helpen daar misschien een beetje 
bij……
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Huib en Marleen zijn ook met de 
Jaguarclub mee naar Amerika 
geweest, de route 66. Ze zouden dat 
doen met een Jaguar E-type, maar 
besloten toch tot een makkelijker 
vervoermiddel namelijk een Jaguar 
XKR cabrio: ‘van Marleen moet het 
altijd een cabrio zijn……’. En nog 
veel andere buitenlandse ritjes met 
de vele clubs waar Huib en Marleen 
lid van zijn.

En dan komen de fotoboeken 
op tafel: Huib heeft op latere 
leeftijd zijn racelicentie gehaald 
op Zandvoort en zelfs prijzen 
gewonnen. De mooiste met 
een MB 190 EVO (zie foto). En 
daarnaast geracet met een BMW. 
En meegedaan aan niet de minste 
‘super challenges’. Al met al een 

verrassende hoeveelheid foto’s en 
krantenknipsels: de hele familie 
heeft meegeleefd en Marleen heeft 
alles keurig geregistreerd voor het 
nageslacht.

Huib en Marleen hebben het druk 
met het gezin en kleinkinderen, 
het bedrijf waar ze nog nauw bij 
betrokken zijn en ze beiden nog 
(beperkt) helpen met veredelen 
en de MBKV. Zij hebben de weg 
gevonden in de club en hebben 
gaandeweg meer mensen leren 
kennen en dat smaakt gelukkig 
naar meer.

En ‘Huib is gelukkig tussen 
zijn auto’s en rozen’, aldus 
Marleen.

En toen nog even het bedrijf in en 
rondgeleid in dit indrukwekkende 
vak. En uw verslaggever gaat 
daarna opgewekt naar huis met 
……..u raadt het al een flinke bos 
rozen.

Huib en Marleen, bedankt voor de 
hartelijke ontvangst en weer tot een 
volgend evenement.

Joost struiJk
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De locatie.
Wij zijn erin geslaagd u, ook dit 
jaar weer op een bijzondere locatie 
met een heel aparte ambiance te 
ontvangen. 
We hebben nl. Museum Johannes 
Postschool besproken. Deze school is 
een historisch gebouw met een lange 
en bewogen geschiedenis. Vanaf de 
bouw in 1889 tot 1974 was het de 
Christelijke lagere school. In 2000 
werd het gebouw privé aangekocht 
en is sinds die tijd in gebruik als 
museum.
 
Het programma.
Wij ontvangen u graag op zaterdag 
24 januari 2015 om 11.00uur in 
klaslokaal 1 met koffie of thee en 
gebak. 
Daarna gaan we naar klas 2 en 
nemen plaats in de schoolbankjes en 
krijgen op een leuke, speelse manier 
een korte les over Aap-Noot-Mies. 
Oude herinneringen komen boven.
 
Vervolgens gaan we naar klas 
3, alwaar een stuk nationale 
geschiedenis is geschreven. 
Na het bombardement van 
Rotterdam, werd in dit lokaal, 
de capitulatieovereenkomst door 
generaal Winkelman ondertekend.
We beleven het “live”.
 
Vervolgens gaan we naar klas 4 
voor een broodje en een kopje 
soep, waarbij uiteraard ook een 
drankje wordt geschonken. Daarna 
kunt u kiezen voor een korte reis 
in de tijdmachine. U neemt plaats 
in een chronoskaaf, een soort 
vliegtuigsimulator en vliegt naar 
de maan, of naar het Prinsenhof in 

Delft, waar Willem van Oranje werd 
vermoord. 
U kunt ook kiezen voor het 
bombardement en wederopbouw 
van Rotterdam, dan wel de aankomst 
van Willem I op het strand van 
Scheveningen. U vliegt daar letterlijk 
naar toe en beleef het mee. U zit er 
midden in.
 
In klas 5 treffen we elkaar en 
proosten op het nieuwe jaar, om via 
klas 6 met oude schoolplaten deze 
dag rond 15.00uur af te sluiten. 
Bezoek zeker ook de website www.
museumschool.nl. U zult zich 
verbazen.
 
De kosten.
U bent van harte uitgenodigd. 
De kosten voor deze 
nieuwjaarsbijeenkomst zijn voor 
rekening van de MBKV. 
 
Algemeen. 
Uw auto kunt u kosteloos op het 
schoolplein parkeren. Bij netjes 
parkeren is daar plaats voor 10-15 
auto’s. Er is aan de straat ook ruim 

voldoende parkeerplaats en op 
loopafstand mooie parkeerhavens.
Het adres van de Johannes 
Postschool is Rijksstraatweg 101, 
2988 BB Ridderkerk-Rijsoord. De 
routebeschrijving kunt u op de 
website www.museumschool.nl 
vinden, doch de navigatie is ook een 
handig apparaat vandaag de dag, 
nietwaar?
 
Aanmelding.
Wij zien graag uw reactie tegemoet 
en willen graag weten met oog op 
de algemene organisatie hoeveel 
deelnemers wij kunnen verwachten. 
Daarom vragen wij u vriendelijk 
bijgaand aanmeldingsformulier 
z.s.m., doch uiterlijk 12 januari te 
retourneren. 
Wij zijn reuze benieuwd en zien 
met belangstelling uit naar uw 
aanmelding. 
 
Wij zien u heel graag op 24 januari 
2015. 

nAMens Het MBkV Bestuur.
Wilko looJengA

Nieuwjaarsbijeenkomst MBKV
24 januari 2015
Traditie.

Het is inmiddels binnen de Mercedes-Benz Klassieker Vrienden een goede traditie 

geworden om elkaar aan het begin van het nieuwe jaar te ontmoeten. We nodigen U 

daarom van harte uit voor deze nieuwjaarsbijeenkomst. 
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TECHNISCHE DAG SSC ELBURG 
HERMAN SCHUTTE 

8 FEBRUARI 2014

AARLANDENRIT 
8 JUNI 2014

KRIMPENERWAARDROUTE 
28 SEPTEMBER 2014
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NIEUWJAARSRECEPTIE 
25 JANUARI 2014

ASPERGERIT HELMOND 
25 MEI 2014

SAUERLAND  
VERWEN-WEEKEND 
23-25 AUG 2014



MBKV haalt zelfs het 
nieuws in Sauerland.

bron: Sauerland Kurier  
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In het MBKV-bestuur is het 
onderwerp ‘deelnemersbestand’ 
regelmatig aan de orde. Het aantal 
deelnemers blijft al jaren stabiel, 
echter de leeftijd van onze (trouwe) 
deelnemers stijgt. Is dat erg? Neen, 
maar zoals iedere club denken wij 
na over de ontwikkelingen in de 
komende jaren en hoe daarop te 
anticiperen.
 
De markt van ons merk Mercedes-
Benz is volop in beweging. Top 
auto’ s wisselen voor veel geld van 
eigenaar ( MB 30 SL vleugeldeur, 
300 SC en cabrio....). De ‘ gewone’ 
modellen behouden hun waarde 
redelijk, ‘slechte’ auto’s zijn niet 
eenvoudig verkoopbaar. Waarom is 
dat interessant ? 
 
De generatie, die nu de leeftijd 
van 60 - 70+ heeft, die jaren hun 
auto en voor velen ‘auto’s’ heeft 
vertroeteld en van hun auto af 
willen, lukt dat niet eenvoudig. De 
kinderen willen vaak liever een 
snellere auto, modern en technisch 
van deze tijd. Mijn zoons zeggen 
vaak: ‘pap, koop toch gewoon een 
Ferrari.....’. Die moeten dus de 
liefde voor oldtimers/klassiekers 
nog een beetje bijgebracht worden.

Mede om die reden hebben 
we het evenement bij TESLA 
georganiseerd en ‘we’ is onze jeugd:  
Wouter Struijk en Marc Persoon 
hebben dat fantastisch gedaan! 
De traditionele ‘bolletje - pijltje’ 
hebben ze vervangen door Google 

Maps. Dat leidde wel soms tot een 
letterlijk onbegaanbare weg. Maar 
dat is uitstekend opgelost. Er was 
veel jeugd gelukkig en we hebben 
veel goede reacties gehad. Het 
routeboek was weer uitstekend in 
orde dankzij Cees Schipper en het 
weer was OK.

De ontvangst was in Langoed Bosch 
en Duin in Udenhout met koffie 
en lokale specialiteit en daarna 
rustig rijdend naar TESLA in 
Tilburg. Daar werden we opgewacht 
door  een aantal medewerkers die 
ons een vragenlijst op een tablet 
lieten invullen, geheel volgens 
Amerikaans gebruik (uitsluiting 
van aansprakelijkheid....). Dat 
duurde even maar daarna goed 
georganiseerd in groepen verdeeld. 
De ene groep ging rijden in 

een TESLA S en de andere de 
assemblage-fabriek in.

We hadden er wel de hele 
middag kunnen doorbrengen: het 
enthousiasme van de rondleiders en 
de vele vragen hielden niet op.  
Een greep uit de vragen:

1.  Hoe zit het nou met die batterijen 
en het bereik : de sterkste batterij 
van 85 Kwh levert 485 km (de 60 
Kwh  386 km);

2.  Hoe lang duurt het opladen ? ligt 
eraan of u de stekker thuis in uw 
stopcontact (230V) stopt of extra 
400V 16 A. Of u gebruikt de TESLA 
Supercharger.....tijdens de lunch...
en u rijdt weer verder...; er zijn ook 
steeds meer openbare laadsations;

3.  Wat kan ik besparen? Tijd, geld en 
uitstoot!

 MBKV meets TESLA MBKV meets TESLAMBKV meets TESLAMBKV meets TESLA



De conclusie is wel dat je je gedrag 
moet aanpassen en meer moet 
plannen : waar en wanneer ‘tanken’. 
De vraag wat de aanschaf je nu 
echt kost bleef een beetje hangen: 
als je BV de TESL S koopt dan kun 
je de BTW verrekenen en er zijn 
milieu - en stimuleringssubsidies 
(meer elektrisch rijden) en je hebt 
een lagere zakelijke bijtelling. Wilt 
u het allemaal zeker weten: maak 
een afspraak bij een TESLA Store. 
De deelnemers aan die dag hebben 
inmiddels een aantal e-mails gehad 
met de vraag naar een mogelijke 
opvolging van ons bezoek. Dank aan 
Jan Heijne voor het regelen van dit 
bezoek!

Het rijden in de TESLA S was 
aangenaam , je hoort geen geluid van 
de auto, noch binnen, noch buiten. 
Dat is wennen. En als je het gas 
loslaat dan is dat gelijk de rem. En 
dat is wel instelbaar maar heus ff 
wennen. Voor het overige : mooi!

Tussendoor kon iedereen lunchen 
wanneer je wilde: lekkere eigen 
gemaakte soep, broodjes, beleg.......

alles was er. Dankzij een Tilburgse 
cateraar, eenvoudig en praktisch!
Na deze enerverende middag nog 
een flinke route naar het eindpunt: 
Herberg de Gouden Leeuw in 
Vessem. Een mooie locatie, gezellig 
en sfeervol restaurant en werkelijk 
heerlijke tapa’s. Met een heerlijk 
dessert! Daar werd nog veel 
nagepraat en kennis gemaakt met 
veel nieuwe gezichten. En daarna, 
weliswaar al in donker, naar huis, 
tevreden over de dag!

Al met al en geslaagde dag dus; het 
heeft best wat voeten in aarde gehad 
om alles te organiseren en te regelen, 
maar is zeker voor herhaling vatbaar. 
En dat gaan we ook doen: wie meldt 
zich voor de organisatie van een 
‘jeugddag’?

Joost struiJk



De route moeten we nog maken , dus 
daarover is nog niets bekend . Maar 
het beloofd zeker een verrassende 
route te worden , daar de
route met behulp van lokale 
bekenden wordt uitgezet.
Start van de route vindt plaats op 
het prachtige complex van golfclub 
“t Zelle”, Varsselseweg 45 7255 NR 
Hengelo Gelderland.
 

Hengelo geniet bekendheid door 
de jaarlijkse motorraces op de 
Varsselring, het enige stratencircuit 
in ons land.  
Als het mogelijk is rijden we wellicht 
een deel hiervan.
 
Met ontvangst met koffie en een 
regionale specialiteit,  een “culturele” 
tussenstop bij kaasboerderij 

Harmiene hoeve in Woold, mogelijk 
een drankje met bitterballetje 
bij het café van de Acherhoekse 
Rockformatie “Normaal” en tenslotte 
aan de finish een afsluitend drankje 
en voor degenen die
dit wensen, een etentje.
 
Meer details volgen, maar noteer 
alvast 6 april in uw agenda

ACHTERHOEK EVENEMENT 
6 APRIL
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Op tweede paasdag organiseren wij onze eerste rit van 

het nieuwe klassiekerseizoen 2015



Op verzoek van velen van u, organiseren 
wij wederom graag een weekend in ons 
mooie Sauerland. Deze tour gaan we 
Zuid-Oostelijk, naar het uiterste puntje 
van het Sauerland rond Schmallenberg. 
We gaan in het spoor van de Oranjes 
en komen door plaatsen en regio’s, die 
historische banden hebben met het Huis 
Oranje Nassau. De route brengt ons bij 
de Ginsburg in Hilchenbach bij Siegen. 
Willem van Oranje riep in april 1586 
zijn getrouwen bijeen om de plannen te 
smeden tot bevrijding van de Hollandse 
Gewesten. We lunchen in Schloss Dillen-
burg, alwaar onze Vader des Vaderlands 
geboren is. We bezoeken het Oberes 
Schloss in Siegen met haar imposante 
Oranjezaal met alle portretten van de 
Nassau’s, de Oranjes en hele reeksen 
Willemen. Enfin, de route brengt u weer 
door mooie en interessante streken.
 
De formule van de vorige 3 weekenden 
was erg succesvol, dus ook nu orga-
niseren we het verwenweekend weer 
op dezelfde wijze. Het hotel ligt in een 
heerlijke, parkachtige tuin van maar 
liefst 9000m2. Er is 500m2 wellness 
met zwembad en sauna, wat u uiteraard 
kunt benutten. We hebben deze keer 
vaste afspraken over de wijn gemaakt 
en de diners op beide avonden zijn 
inclusief 1 fles goede wijn per equipe, 
de hapjes bij de ontvangst vrijdag en de 
borrel zaterdag inclusief 2 glazen wijn, 
bier of fris per persoon. De eerste avond 
hebben we een 4-gangen diner (met 3 
hoofdgangen als keuze) in de Jagdstube 
en de zaterdagavond een koud en warm 
buffet in het Parkrestaurant.
 
De lunch op zaterdag, de koffie met ge-
bak evenals de rallybordjes, routeboek, 
toegang etc. zijn weer in de totaalprijs 
inbegrepen. Alleen uw drankjes, naast 
de genoemde drankjes, en de benzine 
komt er dan nog bij.
 
We konden dit jaar maximaal 20 luxe 
tweepersoonskamers in het Jagdhaus 

Wiese boeken. Tevens zijn er 10 garages 
voor uw kostbare klassieker voor ons 
gereserveerd. Kijkt u maar eens op 
www.jagdhaus-wiese.de Bij de prijs 
inbegrepen –nogmaals- is ook het 
gebruik van de Wellness. U bent daartoe 
welkom in het hotel vanaf 14.00uur, 
zodat u hiervan heerlijk gebruik kunt 
maken. Op het mooie terras kunnen we 
genieten onder het genot van een hapje 
en een drankje van een pracht uitzicht 
over het park.
 
DATUM
Het weekend van 21-22 en  
23 augustus is nu gereserveerd.

PROGRAMMA
De officiële ontvangst is dan om 
16.00uur met een hapje, inclusief 2 
drankjes per persoon op het terras. 
Meer drankjes zijn voor eigen rekening. 
Als we iedereen hebben kunnen verwel-
komen en gezellig bijgepraat hebben, 
heeft u de tijd om even op te frissen en 
wordt het 4-gangen diner om 20.00uur 
geserveerd. Zaterdag starten we na het 
ontbijt om 09.00uur voor onze afwisse-
lende Oranje ontdekkingsrit.
De lunch is deze dag op historische 
grond. Na deze lunch testen wij weer 
uw gevoel voor de auto, waarmee een 
ludieke prijs is te verdienen.
Vervolgens rijden we weer verder en ko-
men rond 17.00uur weer in “ons” hotel 
aan. Ik ga uit van mooi weer en derhalve 
heb ik het terras weer gereserveerd. We 
sluiten deze dag dan af met de feeste-
lijke avond en een warm-koud buffet.
Ook onze “huismusicus” Dirk Balschuss 
heb ik weer kunnen arrangeren, zodat 
u zeker weer een dansje kunt maken. 
Natuurlijk volgt de uitslag en prijsuitrei-
king van het wedstrijdje deze avond.
 
KOSTEN EN AANMELDING
Voor dit weekend bedragen de deelname 
kosten € 580,00 per equipe. U kunt 
zich aanmelden Vera Sintenie via de 
mail  mbkv@live.nl   dan wel via bijgaand 

formulier. Een vooruit betaling van  
€ 100,- d.m.v. een automatische incasso 
is de zekerheid en bewijs van deelname. 
Uiteraard wordt dit bevestigd aan u.
 
ROUTEBESCHRIJVING
Op de navigatie voert u 57392 Schmal-
lenberg in en de straat heet Jagdhaus 3. 
De afstand is ca 255km vanaf Arnhem. 
Een uitgebreide routebeschrijving vindt 
u op de website van het hotel.
 
TENSLOTTE
Wilt u uitgebreid van de wellness 
gebruik maken en daarom vroeger dan 
14.00uur komen, dan moet u dit even 
van te voren met het hotel kortsluiten. 
Maar na 14.00uur staan de kamers ter 
beschikking.
 
Een aantal van u heeft zich al weer 
spontaan opgegeven. De plaatsen zijn 
tot 20 beperkt. Zijn er meer aanmeldin-
gen, dan krijgen we kamers met een 
“Französisch Bett” of in het bijgebouw.
Maar vol is, zoals meestal, vol, dus 
meldt u z.s.m. aan.
Mocht u onverhoopt op het laatste 
moment niet mee kunnen, adviseer ik 
u wel om aan een annuleringsverzeke-
ring te denken, aangezien we hier met 
hotelboekingen te maken hebben en wij 
gewoon ook de gereserveerde kamers 
moeten voldoen.
 
Wij hebben ons best weer gedaan om 
u een fijn en onvergetelijk weekend te 
bieden en zien daarom uw aanmeldin-
gen met belangstelling tegemoet.

Mocht u vragen hebben, dan ben ik op 
06.538.466.87 bereikbaar.
 
Wij zien uit naar uw komst,

Wilko en Atie looJengA

4e SAUERLAND 
Verwenweekend 
Beste Mercedes-Benz Klassieker Vrienden  
Om 20 mooie kamers in een klasse hotel te bespreken, moet je vroeg met de organisatie 
beginnen. Het is ons wederom gelukt en nodigen u hierbij graag uit voor het

4e Sauerland Verwenweekend in het spoor van de Oranjes
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Op initiatief van Jan Heijne is een 
USB-stick vervaardigd, speciaal 
voor de MBKV. Wij hebben de 
firma Altena in Waalwijk bereid 
gevonden dit te sponsoren. Met 
veel dank!
 
De gedachte van dit stickie is 
dat wij allen veel papier hebben 
waarop alle ins en outs van onze 
auto’s staan, maar we dat veelal 
niet digitaal bewaren. Denk aan 
kenteken, taxatierapport, groene 
kaart en verzekeringsgegevens. 
Handig als u in het buitenland iets 
overkomt. Wat is nu mooier dan 
dat op een herkenbaar ‘stickie’ te 
bewaren.

Elders in dit journaal ziet 
u een artikel over ‘MBKV-
magneetbordje’ waarop de 
technische gegevens van uw auto 
kunnen worden weergegeven. 
U stuurt een berichtje naar 
MBKV @live.nl en u krijgt een 

vragenformulier toegestuurd 
waarop u de gegevens van uw 
auto kunt invullen. Deze gegevens 
kunnen dan gelijk ook op uw 
MBKV-stick en meer………!
 
Het bestuur beschikt over genoeg 
literatuur van Mercedes-
Benz waarin alle gegevens 
van onze type - MB in 
staan……..
 
Laat ons weten wat u 
hiervan vind? Diegenen 
die reageren krijgen de 
MBKV-stick gratis op de 
nieuwjaarsreceptie!

USB-stick (16GB)
met logo MBKV  

15(16GB)

NIEUW IN DE MBKVLEDENSHOP

HET BESTUUR
VAN DE MBKV 

WENST U 
EEN GELUKKIG 

EN GEZOND 2015

Altena Group
Keurweg 10 | 5145  NX  Waalwijk
Tel : +31 (0) 416 670700 | Fax: + 31 (0) 416 670709
Email: post@altena.com | Website: www.altena.com



*	 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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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 bij ons bestellen (per lid eerste bordje gratis, volgende bordje(s) €5,00 per stuk). 
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.


