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Voor u ligt alweer het tweede 
nummer van het MBKV-journaal. 
Het eerste nummer (juni 2010) is 
enthousiast ontvangen en heeft 
gebracht wat we graag wilden: een 
communicatiemiddel om nog meer 
bekendheid te geven aan onze 
activiteiten en – naast onze website 
– een tastbare herinnering aan onze 
evenementen. En dat in de bekende 
‘MBKV-style’. Die ‘style’ zie je terug 
in onze prachtige uitnodigingen 
(ontworpen en gedrukt door Boom 
en Van Ketel, lees Cees Schipper), 
de lederen sleutelhanger en de 
transparante – bescheiden – 
stickers, die u op de autoruit kunt 
plakken, beiden met ons logo.
MBKV-Briefpapier is in 
voorbereiding evenals een 
magneetsticker – in de vorm van een 
routebord – waar uw autogegevens, 
samen met het MBKV-logo, op 
kunnen. Ook kijken we naar een 
modern en ‘gebruikersvriendelijk’ 

alternatief voor het routebord.

We kunnen terugkijken op een 
(wederom) succesvol 2010, met 
een fantastische opkomst met veel 
nieuwe gezichten: kennelijk slaat 
ons concept goed aan. We gaan daar 
in 2011 onverdroten mee door!
2011 is al weer het 6e MBKV-seizoen; 
volgend jaar bestaat de MBKV 
offi cieel 5 jaar (de MBKV is offi cieel 
opgericht 28 januari 2007) en dat is 
het eerste lustrum.

We zijn het jaar goed begonnen 
met de nieuwjaarsbijeenkomst bij 
museum Louwman in Wassenaar: 
U hebt vast allemaal genoten van al 
het pracht en praal van dit museum 
met de oudste privécollectie 
automobielen ter wereld. Het is dit 
jaar ook nog eens een bijzonder 
jaar nl. 125 jaar autobiel. In 1886 
hebben Gottlieb Daimler (samen 
met Wilhelm Maybach) en Carl 

Benz onafhankelijk van elkaar de 
eerste motoren (voor een koets) 
vervaardigd. Benz heeft als eerste 
de Benz- Patent-Motorwagen 
gepatenteerd en wordt als de 
uitvinder van de auto beschouwd. 
Het verhaal van Emil Jellinek’s 
lievelingsdochter Mercedes kent u 
natuurlijk, want zo zijn onze auto’s 
aan die naam gekomen.
Overigens zal eind augustus 
van dit jaar M-B&Friends een 
mega-evenement ter gelegenheid 
daarvan op de luchthaven in Berlijn 
organiseren.  

In mijn Nieuwjaarsspeech (zie 
ook onze website) heb ik kort 
teruggekeken naar 2010: 
17 januari 2010 de 
nieuwjaarsbijeenkomst in Burgers 
ZOO in Arnhem, 25 april de Drenthe 
voorjaarstour met een bezoek 
aan Westerbork, Orvelte, een 
turfroute,Vledder en een bezoek aan 
het museum voor valse kunst. 
Natuurlijk de Aarlandenrit, 
traditioneel medio juni. Matig 
weer, maar een zeer grote opkomst; 
een rit door het Groene Hart, met 
zoals altijd een perfecte lunch en 
afsluiting met borrel en BBQ, 27 
juni de Hollands Midden Tour, 
prachtig weer en een mooie route 
van Bussum naar Apeldoorn, 
langs Paleis het Loo, een bezoek 
aan het koninklijk wildpark, 
zwijnen kijken en daarna met een 
borrel en hapje in de zon en19 
september Noord Holland Tour 
vanaf de vernieuwbouw van Jaap 
en Antoinette Havik, helaas een 
druilerige dag, mooie route door 
Noord Holland met een perfecte BBQ 
als afsluiting. 
Mede dankzij deze uitstekend 
verzorgde uitnodigingen en routes 
zijn de evenementen zeer goed 

Voorwoord

Beste MBKV-deelnemers(sters),
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bezocht geweest. Met veel dank aan 
de organisatoren en ritmeesters!

Dit jaar stond op 5 maart jl. 
een bezoek aan Bert Nijenhuis 
Autorestauratie en Spuitwerk 
gepland; u kon daar ook uw auto 
door onze clubtaxateur Jack van der 
Hoek laten taxeren (zie onze website 
www.mbkv.nl). 
Op 17 april de Rotary ‘Bollenrit’ 
en dat start in Hazerswoude. We 
bezoeken op 25 april, 2e Paasdag 
de IJsselvalei met een bezoek 
aan het Anton Pieck-museum. Op 
21 en 22 mei de tweejaarlijkse 
Helmond Classic. En natuurlijk de 
Aarlandenrit op 12 juni.
De (circuit)Zandvoortclubdag op 11 
september en dan hebben we nog 
een najaarsrit 2 of 9 oktober 2011, 

die zal plaatsvinden in de regio 
Rotterdam... Kortom, er staat weer 
veel op de rol.

Wat betreft de organisatie -  we 
willen graag ‘vers bloed’ aantrekken. 
Enthousiaste mensen met liefde 
voor het merk, een gezonde portie 
energie en liefst ervaring met het 
organiseren van evenementen (zie 
oproep elders in dit blad). We zoeken 
dus nieuw elan en verbreding van 
de werklast. Het kost best veel tijd 
om ritten uit te zetten en locaties te 
regelen. Wie meldt zich?

We kunnen zo het onderscheidend 
vermogen met andere clubs – rijden 
in een klassieker met een goed 
cultureel en culinair goed verzorgd 
programma, met voldoende ruimte 
voor de rit zelf - blijven vasthouden. 
Aansprekende locaties, af en toe een 

ontbijtsessie, soms een 2-daagse en 
indien mogelijk een meermerkenrit.
Dit alles wordt aangestuurd door een 
kleine groep vrijwilligers, u kunt 
hun gezichten met hun verhaal op 
onze website bekijken.

Deelnemers worden nadrukkelijk 
opgeroepen om bv verslag te doen 
van hun MB-activiteiten, mooie 
tochten, hun auto etc. Zo wordt het 
een journaal van ons allemaal. 
Hebt u suggesties voor interviews, 
wetenswaardigheden... bel ons!

Veel leesplezier en natuurlijk 
een fantastisch MBKV-seizoen 
toegewenst!

Joost struiJk

Voorzitter MBkV

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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Afgelopen zomer hebben wij met 
16 auto’s een tourrit gemaakt 
naar het Sauerland: de eerste 
grote rit na de motorrevisie 
van onze 230 SL,  uitgevoerd 
door Keizer  Motorenrevisie uit 
Doetinchem.
Na een bezoek aan een lunchadres 
reed een ieder weer weg behalve 
onze 230 SL, die was met geen 
mogelijkheid meer aan de praat te 
krijgen.
Na telefonisch contact met de 
specialisten binnen de groep een 
auto geregeld die onze auto op 
sleeptouw nam naar het hotel, waar 
gekeken is wat het probleem was: na 
2 uur sleutelen nog niets gevonden .
We zijn de volgende dag met een 
andere auto mee gereden om in ieder 
geval wel wat van Sauerland te zien, 
na de tour weer met de specialisten 
onder de auto  gelegen met als 
conclusie dat de motor benzine 

kreeg , de ontsteking goed was en 
dat de motor gewoon moest lopen. 
De groep specialisten werd groter 
naarmate het probleem groter werd, 
en het werd ook steeds gezelliger 
sleutelen met zoveel specialisten.
Ten einde raad contact gezocht 
met Han Peters  van Keizer 
Motorenrevisie en hem het probleem 
voorgelegd. Met zoveel technische 
kennis binnen de groep ging Han 
er vanuit dat alles geprobeerd was 
om de auto weer te  laten rijden. 
Na intern beraad kwam Han tot 
de conclusie dat Eddie Beeftink, 
de specialist op het gebied van 
inspuiting en benzinepompen met 
een gehuurde autotransporter  en een 
andere Mercedes vanuit Doetichem 
op vrijdag middag naar Sauerland 
zou rijden om het probleem op te 
lossen. Na aankomst kwam Eddie al 
vrij snel tot de conclusie dat hij de 
auto niet ter plekke kon repareren. 

Dus onze auto op de autotransporter 
en wij konden de rit vervolgen met 
een andere door Keizer geleverde 
leenauto. Na drie dagen een 
telefoontje van Han Peters dat Eddie 
het probleem gevonden had, op de 
benzine pomp zit een drukregelaar 
die de benzine toevoer regelt als men 
met de auto in de bergen rijdt, dit 
onderdeel gaat nooit stuk alleen bij 
onze  SL. 
Middels dit verslag wil ik Han en 
Eddie van Keizer Motorenrevisie 
bedanken voor de inzet, de 
geweldige service en vakmanschap 
bij het oplossen van ons probleem 
want ja  daar sta je dan.   
 
Keizer een STER binnen  
de motorrevisie bedrijven

MeDe CLuB - eN BestuursLiD MBkV
Cees sCHiPPer.

Autopech, 
daar sta je dan…
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4 Interview met een 
markante STER-liefhebber
Het is woensdag 2 februari 2011. We zijn op weg van Leiden naar Santpoort-Zuid 

om onze MBKV- en markante STER-liefhebber te ontmoeten. Wat een uitvinding 

dat navigatiesysteem: brengt me binnendoor naar de plaats van bestemming: huize 

Jak. Mede bestuurslid en jeugd/huisvriend Cees Schipper is er al, voor hem een 

‘thuiswedstrijd’ want hij woont om de hoek. Jak’s partner voor het leven Marianne heeft 

de koffie al klaar staan: just in time! Na de uitwisseling van de ‘huiselijkheden’ maken 

we de start met de vraag: wie is Raymond Jak eigenlijk?

Waar is het allemaal begonnen...
Raymond neemt een aanloopje, 
terwijl Marianne, na ons van de 
nodige drank te hebben voorzien, 
een buurvrouw gaat bezoeken: 
‘De historie ‘garage Jak’ is gestart 
in 1901’ en de inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel vond plaats 
in 1903. Opa Jak had samen met 
zij broer had een klompenmakerij 
en loodgieterij en kan beschouwd 
worden als de grondlegger van het 
bedrijf. In die tijd was er nog niet 

zo veel, er waren fi etsen en nog 
niet zo veel auto’s en wat er was, 
was veelal voorbehouden aan de 
‘notabelen’: de rijkeren onder ons 
konden zich zo’n vervoermiddel of 
pronkstuk veroorloven; de nadruk 
lag nog erg op techniek en daar 
was Opa Jak zeer in geïnteresseerd. 
Hij repareerde auto’s en vestigde 
het eerste garagebedrijf in de wijde 
omtrek van Haarlem. In 2003 
werd het 100-jarig bestaan gevierd: 
een uniek 

markant bedrijf.: ‘Santpoort is 
gemotoriseerd door Jak’, aldus een 
trotse Raymond. 

Cees beaamt dat: hij heeft het 
allemaal zien gebeuren want 
Raymond was de buurman van Cees.

Nu zijn we de week voor dit 
bezoek in het Louwman Museum 
in Wassenaar geweest op de 
nieuwjaarsbijeenkomst van 
de MBKV. Daar hebben we de 
ontwikkeling van koets met motor 
naar de auto zoals we die nu kennen 
kunnen zien en Raymond’s verhaal 
sluit daar nauw op aan. 

Garage Jak is een begrip.
Welnu, Opa Jak had 3 zonen en 1 
dochter: 2 daarvan gingen in de 
zaak, Raymond’s vader Simon en 
zijn broer Jacob; We praten dan 
over 1920. Ze gingen samen aan de 
slag. Voor de oorlog was FORD – T 
en A – populair en werd er indien 
nodig door de plaatselijke smid ‘een 
bakkie op gemaakt’. Toen kwam de 
oorlog en werd er onderhouden wat 
nodig was, maar ‘de particuliere 
markt lag op zijn gat’. Na de 
oorlog ging het om vrachtwagens, 
legertrucks, GMC’s... wat maar 
voldeed; er moest brood op de plank. 
Maar fabrieken lagen in puin.
Opa Jak overleed in 1945, zijn 
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broer was ziek, dus de zaak moest 
noodgedwongen door zijn twee 
zoons Siem (Simon) en Jaap (Jacob) 
overgenomen    worden.
In de oorlog was enige ‘diesel-
ervaring’ opgedaan en omdat er 
weer aan particulieren verkocht 
kon worden, kwam goed van pas. 
Jak ging in Mercedes dieselauto’s 
- 170 en 180 diesel – ‘want dat 
waren de beste auto’s’ en zo werd 
hij Mercedes-Benz subdealer van 
Van Wijk in Haarlem. En BOVAG-
lid want dat was gunstig voor de 
marge... en dat leidde eind 50 begin 
60er jaren tot een grote dorpse 
klantenkring die zich zo’n auto 
konden veroorloven. Maar niet 
alleen Mercedes, ook VW, Renault... 
en meer merken uit die jaren en 
dat gaf veel logistiek gedoe met 
onderdelen en …ineffi ciëntie. Toen 
kwam Toyota – (Piet) Louwman – en 
die zocht dealers in de regio. Het 
heeft veel bloed, zweet en tranen 
gekost om dat merk een positie 
op de markt te laten krijgen, veel 
gedoe en ‘als het maar reed’. In de 
beginfase veel ‘naoorlogs spul’ en 
‘een rotauto volgens het publiek’. 
Weinig verdiend dus, echter vanaf 
1970 begon het echt te lopen.
Langzaam maar zeker werd Jak 
exclusief Louwman-Toyota en...
moest in 1972 het Mercedes-vignet 
(STER) van het garagegebouw 
halen. Overigens waren de marges 
op Toyota groter dan die van 
Mercedes…dus de keuze was niet 
moeilijk.

En Raymond...: 
Hij ging in 1965, net van school, bij 
zijn vader Siem werken. ‘Zoontje 
van de baas’ dat werkte niet: 
na 10 maanden weinig lol eerst 
een andere baas. Raymond ging 
naar de ABN. Het was de tijd van 
contant geld in een zakje bij de 
loonuitbetaling in een envelopje. Hij 
werd kasmedewerker en geldloper. 
Raymond ging met 200.000 gulden 
van V&D lopend over straat, zonder 
beveiliging, elke week weer: hoezo 
‘waardetransport’ ? Geld tellen met 
de hand, een kwitantie en zorgen 

dat het klopte, anders was je vet 
de... Sjaak. wat een verhalen...
Toen moest Raymond ‘in dienst’ 
en daarna: terug naar de garage. 
‘Niet om te sleutelen, maar voor 
de verkoop en de rest’. Samen met 
zijn neef Berend, met wie hij samen 
opgroeide, ging hij in de garage 
aan het werk van VOF, ‘Gebroeders 
Jak’ naar BV en dat gaf zoals overal 
‘familieperikelen’. Die zijn overigens 
handig opgelost.
Inmiddels telt in 1970 het 
garagebedrijf 4 werknemers. 
Het merk Toyota nam een grote 
vlucht, reparaties, olie verversen, 
doorsmeren, pomp bedienen, dag – 
en nachtservice + de zaterdag... hard 
werken dus.

Op dat moment probeert 
de interviewer het heft 
in het gesprek weer in 
handen te nemen: je lijkt 
wel gepassioneerd voor 
Toyota. Hoe zit dat dan met 
Mercedes?
Toyota is een goed merk, aldus 
Raymond. En diens brood men 
eet, diens woord men spreekt. 
Interviewer: En eet wat gaar is en 
drink wat klaar is: aan spraakwater 

geen gebrek en de interviewer 
ervaart dat de wijn prima is.
Raymond vervolgt: Jak was begin 
1965 de 2e Toyota-dealer in 
Nederland (Kooyman Vogelenzang 
de eerste) en blijft dat tot 1988. 
‘Toen moesten we van Louwman, 
vanwege de uitstraling, naar een 
glazen paleis op het industrieterrein 
en dat wilden we eigenlijk niet’. Er 
stonden geen kinderen klaar om het 
bedrijf te zijner tijd over te nemen 
‘mijn dochters zijn geen kerels 
met ballen’. De spaarpot voor de 
oude dag moest gevuld blijven, dus 
werd besloten een tandje terug te 
schakelen en werd Jak Toyota 
sub-dealer.
Raymond was dus weer echt 
eigen baas. Garage Jak had een 
uitstekende klantenkring. 
Tot 2003 – het 100 jarig bestaan 
werd groots gevierd – en daarna 
werd het bedrijf overgedragen aan 
2 jonge kerels (monteurs) ‘die een 
goede match vormden’.

De interviewer probeert het 
nog eens: en hoe zit het nu 
met de hobby?
Raymond: ‘ik was als kind al gek 
op auto’s en door het garagebedrijf 
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van vader viel ik met de neus in de 
boter’. Ik heb een uitstapje naar de 
ABN gemaakt – en dat kwam later 
goed van pas – en ben tussen de 
wielen opgegroeid, aldus Raymond.
Raymond heeft in 1965 zijn rijbewijs 
gehaald en een 1959 Mercedes 190 
diesel gekocht. ‘Je was dan toch het 
mannetje’: echtgenote Marianne was 
toen overigens nog niet in beeld...
Interviewer: wat was daar dan 
aan? De STER op de gril en diesel 
reed toen spotgoedkoop (fl  0,15 per 

liter). Je betaalde pas 
wegenbelasting als je 
gefotografeerd werd, aldus 
Raymond.
En samen met Berend met de 
Mercedes en een geleend tentje op 
vakantie naar Oostenrijk. Raymond’s 
vader had toen een 220 Heckfl osse. 
Dat was een bijzondere auto! De 
sfeer van toen, de hele entourage: 
je werkte voor de rijkeren, die 
bevoorrecht waren dat ze zo’n auto 
konden aanschaffen, je groeide er 
mee op en leefde met het merk en 

verdiende er geld mee.

Wat kwam 
daarna?
Mijn eerste auto 
was de ponton190D. 
Maar Raymond’s 
handelsgeest deed 
besluiten om die te 
verkopen en een 190D 
Heckfl osse te kopen. 
Daarna in dienst allerlei 
types en vervolgens een 
220D /8.
In de Toyota-tijd moest 
je natuurlijk Toyota 
rijden, want dat merk 
verkocht je tenslotte.

In 1975 werd een MB 
180 benzine FG-22-
03 aangeschaft, om 
die ‘voor later te 
bewaren’. En ‘dit is 
mijn auto’. De auto is 

via een advertentie 
in de Telegraaf 
voor fl . 1.600,- 
gekocht van een 
bankdirecteur – 
het plastic zat nog 
op de deurpanelen 
– met 70.000 km 
op de teller. De 
handelaar was blij. 
Helaas waren de 
kokerbalken rot. 
Er is gedurende 
15 jaar aan 
gerestaureerd, 
want het was druk 
in de zaak en dan 

gebeurde er niks, stond het project 
stil. In 1990 kwam de auto weer op 
de weg.
Er komt een foto op tafel van de 
ponton van Raymond en die van 
Cees Schipper: zeer bijzonder!

Zou het ook een ander type 
auto kunnen zijn?
Dat zeg ik toch: dit is mijn auto en 
precies dezelfde als mijn eerste 
auto, aldus Raymond. En vervolgt: 
je hebt een droom, ik heb in de 
duurste auto’s gereden, heb het 
allemaal meegemaakt, de leukste 
herinneringen. Maar blijft bij zijn 
eerste keuze. Authentiek geluid !
En Cees, die droomt van zijn 300 SL 
RoadSTER. 

Wat vind je van de club 
(MBKV)?
Raymond: ik ken de MBKV 
natuurlijk via de MB-liefhebbers 
uit de regio Haarlem. De MBKV 
is ‘mijn club’ , er is een intieme 
sfeer en je voelt je er snel thuis, 
aldus Raymond. Hij hoeft er niet 
veel woorden aan te wijden, want 
het is een uitgemaakte zaak. Uw 
interviewer is het daar natuurlijk 
hartgrondig mee eens.

Zoals in ieder interview 
heeft het ‘markante STER-
slachtoffer’ het laatste 
woord…
Ik heb een leuk leven samen met 
Marianne, ik rijd regelmatig ‘op 
de bus’, verricht nog wat hand en 
spandiensten in de garage en... we 
schenken nog maar eens in!

We praten nog genoeglijk tot in de 
erg late uurtjes na en uw interviewer 
vertrekt vroeg in de ochtend, 
uitgezwaaid door de familie Jak, 
weer tevreden huiswaarts.

Joost struiJk

Cees en Solveig Schipper
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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

*	 Het	doel	van	de	MBKV	is	o.a.	leuke,	culturele	dagritten	te	organiseren.
*	 U	bezit	uw	klassieke	Mercedes	wellicht	om	alleen	te	restaureren,	maar	ook	velen	van	u	maken	graag	mooie	

ritten	met	de	al	dan	niet	gerestaureerde	klassieker.
*	 Tot	ons	genoegen	zijn	er	veel	mensen	binnen	de	MBKV	volkomen	vrijwillig	aktief,	teneinde	onze	Vereniging	

te	laten	draaien,	zoals	deze	nu	draait.
	 Omdat	verenigingswerk	in	zijn	algemeen	heel	veel	tijd	vraagt,	is	praktisch	elke	vereniging	op	zoek	naar	

vrijwilligers,	die	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	vraagt	het	bestuur	hierbij	

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

*	 Iedere	hulp	wordt	op	prijs	gesteld,	van	het	idee	zelf,	t/m	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,	e-mail_	MBKV@live.nl	maar	een	telefoontje	aan		voorzitter	
Joost	Struijk	onder	06.22469263	is	wel	zo	plezierig.

	 Wij zien uit naar uw berichten.       

HULP GEVRAAGD VOOR ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN:HULP GEVRAAGD VOOR ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN:
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Onlangs heeft Piet Bouw kenbaar gemaakt wegens familieomstandig-
heden afscheid te nemen van het bestuur van de MBKV en zijn 
lidmaatschap te beëindigen. Reden om daar hier aandacht aan te 
besteden. Piet was bij de eerste initiatiefnemers van de MBKV na 
jarenlange trouwe dienst bij de MBVC (voorheen MB 170 club): Piet 
verzorgde daar vanaf begin 70’er jaren de ledenadministratie en 
heeft dat samen met MBKV-bestuurslid Fred Colijn bij de MBKV 
opgezet: nuchter, met kennis van zaken, precies, een goed geheugen 
en loyaal. 
Piet bedankt! en het ga jullie goed.

Geanimeerde 
Nieuwjaarsreceptie MBKV
Op zondagmiddag 23 januari 
heeft de MBKV alweer haar 6e 
Nieuwjaarsreceptie georganiseerd. 
Dit keer was gekozen voor het 
stijlvolle LOUWMAN MUSEUM in 
Den Haag. Met ruim 100 
deelnemers was deze gezellige 
bijeenkomst weer een groot succes. 
Clubgenoten inclusief aanhang 
hebben traditiegetrouw het nieuwe 
jaar op gepaste wijze ‘ingeluid’ 
en het glas geheven op een mooi 
clubjaar. Dat we maar wederom 
van onze auto’s en te organiseren 
ritten mogen genieten! Het was een 
geslaagde happening op een zeer 
unieke locatie!
De deelnemers hebben kennis 
gemaakt met ’s-werelds oudste 
privé-collectie van antieke en 
klassieke automobielen (maar 
liefst 230 stuks!) in een prachtige 
entourage.
Het museumgebouw is 
karakteristiek vormgegeven, zowel 
moderne details als Hollandse 
elementen wisselen elkaar af, de 
buitenzijde doet denken aan een 
koetshuis.
De collectie bestaat uit zeer 

oude koetsjes en tevens waar de 
geschiedenis van de automobiel 
mee begon: de Benz Patent 
Motorwagen (1886), een replica 
weliswaar, want de originele 
bestaat helaas niet meer. Verder 
bestaat de verzameling uit een 
pracht en praal van meer op de 
huidige auto’s lijkende exemplaren 
zoals raceauto’s (Ferrari, Alfa 
Romeo, Bugatti…), een prachtige 
collectie Spyker en andere 
zeer luxe automobielen (vanaf 
1900...): kortom teveel om op te 
noemen. Diegenen die in techniek 
geïnteresseerd zijn, hebben hun 
hart op kunnen halen: veel type 
motoren en overbrenging, brandstof 
(stoom, benzine..), chassis, 
carrosserievormen en maten...
en wat al meer. In één woord 
schitterend.
Na het museumbezoek was er een 
geanimeerde borrel met lekkere 
hapjes en onder andere een goed 
glas wijn. Op een fantastisch 
nagebouwd 30er jaren ‘Dorpsplein’ 
heb ik u toegesproken met mijn 
traditionele Nieuwjaarsspeech (zie 
www.mbkv.nl): een korte terugblik 

naar het seizoen 2010 en wat gaat 
het seizoen 2011 ons brengen. Via 
een link op onze website krijgt u 
een indruk met een fotoreportage.
Ruim 35 deelnemers hebben de 
avond in stijl afgesloten met een 
zeer smaakvol en goed verzorgd 
buffet in het nabijgelegen 
restaurant. Dat we deze receptie 
hebben kunnen organiseren is 
mede mogelijk gemaakt door de 
inzet van onze organisatoren: 
familie Sintenie, sponsoren (Ed 
Klotz evenals Francis en Han 
Peters van keizer Motorenrevisie). 
Fotografen Eric Mark en Edwin 
Funck en natuurlijk aan een ieder 
die onze nieuwjaarsbijeenkomst 
heeft bezocht en wederom tot een 
succes heeft gemaakt. Mijn dank 
hiervoor! Voor diegenen die er 
helaas niet bij konden zijn: volgend 
jaar vieren we het eerste lustrum 
van de MBKV! 
U bent alvast uitgenodigd en voor 
2011 wens ik u allen veel klassieker 
plezier!

Joost struiJk

Voorzitter

Piet Bouw 
neemt afscheid van het 
bestuur van de MBKV

8
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Vraag 
en aanbod

9

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.
MBKV-Journaal, meld u bij de MBKV-Journaal, meld u bij de 

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)

Mercedes 

Klassieker

Benz 

Vrienden

Mercedes 

Klassieker

Benz 

Vrienden

Mercedes 

Klassieker

Benz 

Vrienden

Mercedes 

Klassieker

Benz 

Vrienden

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

17 april
Rotary Bollenrit Hazerswoude
www.bollenrit.nl

25 april

MBKV IJselvallei Route

22 mei
Helmond Classic
www.helmondclassiccar.nl

28 mei 
Kiwanis Autorally 2011
kiwanisrally@hotmail.com
l.klijn@kzoadvocaten.nl

12 juni 
Aarlandenrit 
(Rijden voor kinderen)

www.aarlandenrit.com

6 augustus 
Oldtimerdag Santpoort
www.oldtimerdagsantpoort.nl

6-7 augustus 
Classic Days Schloss Dyck
www.schloss-dyck-classic-days.
de/

20 augustus
Mercedes-Benz & Friends
‘125 Years of the Automobile’
evenement op vliegveld 
Tempelhof Berlijn

20 augustus 
Classic Wings & Weels Gala
Gilze Rijen
www.classicwings.nl 

11 september 
Nationaal Oldtimer 
Festival Zandvoort

www.nationaaloldtimer-
festival.nl

18 september 
de Elburgsche poorte
www.ellerijders.nl

begin oktober 

 Najaarsrit

Adverteren in het
MBKV-Journaal
1/1 pagina € 125,00
1/2 pagina € 65,00
1/4 pagina € 35,00

Digitaal aanleveren aan: 

Vera Sintenie, 
Kennemerweg 27, 
2061 HR Bloemendaal.
Email: MBKV@live.nl
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NOORD HOLLAND TOUR 

HOLLANDS MIDDEN TOUR

AARLANDENRIT 
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NIEUWJAARSRCEPTIE 2011
NIEUWJAARSRCEPTIE 2011

   DRENTHEROUTE

NOORD HOLLAND TOUR 
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Rond 10.00 uur werden wij bij Bert 
gastvrij ontvangen met koffie, thee, 
fris en de welbekende cake. Tegen 
10.30 uur werden de 30 aanwezigen 
in 2 groepen gespitst en werden we 
rondgeleid door Bert en de andere 
groep ging met Bas mee. Tussen de 
bedrijven door kon Jack de auto’s 
taxeren.
Bert Nijenhuis is gespecialiseerd 
in het restaureren en spuiten van 
klassiekers. Bert neemt ons mee in 
de geheimen van het plaatwerken, 
waaronder een demonstratie 
vertinnen en waarmee zoal rekening 
moet worden gehouden: warmte 
beheersing, juiste materiaalkeuze 
betreffende het soort tin, vertinpasta 
en ook aandacht voor de juiste 
nabewerking hiervan. Wat een 
geduld moet je daarvoor hebben
Tevens een korte demonstratie 
werken met het engels wiel 
waarbij prachtige rondingen 
kunnen worden gerold ten 
behoeve van bijvoorbeeld 
deelreparaties van bolle 

spatschermen.  En met het ‘krimp 
en rek apparaat’ kan een wielrand 
worden nagemaakt. Ook een korte 
uitleg over diverse lasmethoden en 
het uitdeuken van o.a. aluminium.
Dan naar het spuitwerk, de 
voorbewerking met uitgebreid 
aandacht voor het schuren, waar 
zitten de valkuilen waardoor het 
spuitwerk uiteindelijk vreselijk 
verknoeid kan worden: het is 
noodzaak elke keer de juiste 
korrelgrofte te kiezen. Ook een kijkje 
genomen in de spuitcabines en 
kleurmakerij: de lakopbouw en uitleg 
over de vele kleuren zilver alleen al, 
doen je duizelen en maken duidelijk 
wanneer een auto echt goed gespoten 
is.
Wat een veelzijdigheid: Bert 
repareert ook houtwerk /fineer + 
het bijkleuren en lakken hiervan. 
Maar ook Chroomwerk: het proces 
van ontchromen, slijpen, verkoperen, 
vernikkelen en verchromen. 

Overweldigend in één woord.
André Kobes van Cura di Carrozza  
gaf vervolgens een demonstratie 
’ultieme verzorging van de auto’: een 
Swissvax behandeling. Het woord 
poetsen dekt de lading niet, het gaat 
om ‘autodetailen en reconditioneren’ 
: een kwalitatief hoogstaande 
lakbehandeling. Ook hiervan kan 
ik u verzekeren dat je ongelofelijk 
versteld staat van deze demonstratie.
Dachten we zelf bij binnenkomst in 
de hal, dat die Jaguar daar prachtig in 
de lak stond, maar na deze demo was 
de lak pas echt mooi en werkelijk als 
nieuw, zonder ook maar 1 krasje.
André kan overigens ook problemen 
met het lederen interieur 
verhelpen. MBKV-deelnemers 
kunnen na vertoon van dit MBKV-
journaal korting krijgen: van harte 
aanbevolen!
 
Ondertussen liep het al tegen 13.00 

uur en kwam ook de 

Het vakmanschap 
spat er van af…….
Zaterdag 5 maart jl. was de tweede bijeenkomst van 2011 van de MBKV: 

de technische dag. Te gast bij Bert Nijenhuis en Bas Auto Service in 

Lichtenvoorde, gevestigd op steenworp afstand van elkaar. Vroeg uit de 

veren en op weg naar Gelderland: we hebben er zin in.
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tweede groep weer terug. De gastvrouwen 
hadden een prima broodjesbuffet 
opgebouwd met melk, koffi e en thee. 
Na de lunchpauze werden de groepen 
omgedraaid en gingen wij naar het bedrijf 
van Bas.
BAS Auto Service heeft de specialiteit om 
storingen aan werkelijk alle soorten auto’s 
te verhelpen; daarnaast het reguliere 
onderhoud aan uw personen- of sportauto. 
Bas probeert elke motor altijd maximaal 
te laten presteren. Hierbij is een goed 
in- en uitlaatsysteem enorm belangrijk, 
evenals de ontsteking. Op de Dynostar 
rollenbank kan hij de aandrijfl ijn en het 
motormanagement testen. Wij kregen 
een demonstratie van een test van de 
MB 300SL. Imposant om te horen en te 
zien. Bas liet ons verder zien hoe een 
versnellingsbak weer goed kan werken 
en met carburateurs van Solex Weber of 
SU weet hij ook razend goed om te gaan. 
Wat dacht u van het bewerken van een 
cilinderkop? Een oude gelijke cilinderkop 
zaagt hij door, om dan precies de te 

reviseren kop optimaal te kunnen 
bewerken.
Bas is daarnaast helemaal gek van race – 
en rally en is dan ook veel op (Europese) 
circuits te vinden. Maar ook verleent 
hij service aan rijders in verschillende 
rally’s. Kortom, een echte ‘begeisterte’ 
specialist en perfectionist. Goed is niet 
goed genoeg...
Alle 3 beschikken ze over liefde voor het 
vak, uitgebreide know how en oog voor 
detail: je MB-klassieker is daar in goede 
handen!
Kortom, het was een enerverende dag die 
rond 15.00uur weer op een einde liep. 

Wij nodigen u uit om de websites www.
basautoservice.nl,  www.bert.nijenhuis.nl, 
www.curadicarrozza.nl en www.classics-
taxatie.nl te bekijken. U kunt zich dan 
wellicht een idee vormen van wat een 
geweldige en vooral leerzame dag wij 
hebben gehad. Wordt vervolgd...
Via deze weg danken wij nogmaals alle 
mensen die deze dag mogelijk hebben 
gemaakt.                    

WiLko LooJeNGA eN Joost struiJk
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De Start...
Ger is in 1991 – na 20 jaar als 
onderhoudsmonteur werkzaam te 
zijn geweest – toe aan een nieuwe 
uitdaging: hij heeft namelijk 
schoon genoeg van zijn werk en 
het ‘toekomstperspectief’ of liever 
gezegd het in zijn ogen ontbreken 
daarvan.  Maar wat dan ? Ger besluit 
het autorestauratie - vak in te gaan, 
behaalt zeven maanden later het 
Autovakdiploma en vestigt zich 
als zelfstandig ondernemer. Heeft 
sindsdien nooit om werk verlegen 
gezeten. 
Ger loopt bij het restaureren van 
auto’s aan tegen het verchromen 
van auto-onderdelen. Diegenen van 
ons die wel eens een auto hebben 
gerestaureerd of dat hebben laten 
doen, lopen daar ook onvermijdelijk 
tegen: wat doe ik met het chroom, 
veelal beschadigd, incompleet, 
verroest, ….zo ook Ger.  En als je het 
aan een bedrijf uitbesteedt: wat is 
de kwaliteit die je krijgt, krijg je 
alles compleet terug, wat is de prijs? 
Negatieve ervaringen toen hebben 
Ger doen besluiten in Slowakije – het 
voormalige Oostblok – te starten met 
een eigen bedrijfje. Ging dat vanzelf: 
neen. Ger vierde daar regelmatig 
vakantie en zag toen (2002) lage 
lonen en veel vakkennis maar haalde 
Slowaakse vaklui naar Nederland en 
liet ze eerst in Nederland meekijken 
en zorgen dat de kwaliteit werd 
afgestemd op wat Ger zijn klanten 
verwachten. Daarna kocht Ger 
machines, huurde een pandje, 
zorgde voor de nodige vergunningen 
(‘wat een bureaucratie’, aldus Ger) 

en startte zijn avontuur in Slowakije. 
En zit daar nog steeds samen met 
zakenpartner Frank van Loon.

Verchromen kan toch 
overal...
Je vraagt je natuurlijk af: waarom 
helemaal naar Slowakije? Frank: 
ten eerste vanwege de stringente 
milieueisen: in Nederland mag niet 
meer verkoperd worden. En dan was 
er de prijs. Maar jammer genoeg 
is dat sinds de komst van de euro 
in Slowakije in combinatie met de 
stijgende grondstofprijzen minder 
gunstig geworden: Het is echter 
wel zo dat we een kwaliteit kunnen 
aanbieden waar onze Nederlandse 
collega’s niet tegenop kunnen. 
Verder hebben we een systeem 
ontwikkeld, waarmee het mogelijk is 
verchroomprijzen te standaardiseren. 
En niet te vergeten de zekerheid 
dat je altijd je spullen terugkrijgt, 
immers alles wat in Slowakije ligt is 
van ons en wordt automatisch naar 
Nederland teruggestuurd.  We meten 
van te voren alle onderdelen op en 
maken  foto’s van alle delen. Sinds 
2004 hebben we ook alle benodigde 
baden voor het verchroomproces in 
eigen beheer. We weten nu tenminste 
zeker dat het goed gebeurt.
In staal kan praktisch alles worden 
gerepareerd. Dankzij het verkoperen 
is dat naderhand niet meer terug 
te vinden. Zo komen reparaties 
aan sierdelen binnen handbereik 
die elders voor onmogelijk worden 
gehouden. Simpelweg omdat het 
inlassen van reparatiedelen (denk 
aan bumpers met roestgaten) geen 

belemmering meer vormt voor een 
fraai eindresultaat en ‘terminaal 
verweerde’ oppervlakken weer als 
nieuw tevoorschijn komen. Het 
verchromen van zamak heeft echter 
wel beperkingen. Dit komt door de 
materiaalstructuur en de inwendige 
corrosie.

Voor de ‘fijnproevers’: 
het chroomproces voor staal is als 
volgt opgebouwd:
• Ontchromen

o Dit gebeurt handmatig met 
behulp van stralen en slijpen. 
Er wordt dus niet elektrolytisch 
ontchroomd. 

• Het eventueel repareren van de te 
verchromen delen.

• Een basis hechtnikkellaag 
aanbrengen. +/- 15 µm.

• Verkoperen gedurende 5 uur. 
o In deze periode ontstaat er een 

laagdikte van 250µm.
• Slijpen.

o Alle oneffenheden worden eruit 
geslepen tot schuurkorrel P800

• Polijsten
• Een basis hechtnikkellaag 

aanbrengen. +/- 15 µm.
• Een glanzend nikkellaag 

aanbrengen. +/- 60µm.
• Een chroomlaag aanbrengen.

Het verchroomvak kent in ieder 
geval nog de nodige geheimen...

Met dank aan G&R Chroming and 
Restoration, Odiliapeel 0651657763 
(www.verchromen.nl info@
verchromen.nl)

Ger Verbruggen en 
Frank van Loon 
hebben een eigen verchromerij in Slowakije
Sommige mensen zijn niet te beroerd onbekende paden te bewandelen. Neem nu 

carrosseriespecialist Ger Verbruggen, die uit onvrede met hetgeen hij bij anderen 

zag, een eigen verchromerij begon. In Slowakije, of all places.

14
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Elk jaar in september vindt een van 
de grootste oldtimer evenementen 
plaats op het landgoed Goodwood 
in Engeland, waar gemiddeld zo’n 
120.000 deelnemers/toeschouwers 
op af komen.
Goodwood Revival is dan ook 
niet zomaar een evenement voor 
oude auto’s, maar een geweldig 
nostalgisch feest. Het is al in diverse 
bladen aangehaald: zodra je de 
ingang binnengaat, stap je in een 
tijdmachine en wordt je verplaatst 
naar de jaren 50-60 van de vorige 
eeuw.

Zo zie je bv een prachtige 
stoomcarrousel, die ook nog echt 
werkt,  dus tijd voor een rondje 
zwieren en zwaaien.
Er zijn niet alleen duizenden 

oldtimers te zien van o.a. de 
bezoekers, maar ook zijn er diverse
oldtimerclubs vertegenwoordigd 
en mag je vrij de paddock in, om te 

zien hoe ze daar, gewoon 
op het gras, bv een 
complete versnellingsbak 
wordt verwisseld of het 

cardan wordt 
gerepareerd.

Je kunt 
je er ook 
vergapen aan 

de outfi t van de mensen die op het 
gigantische terrein rondlopen.
Elk uur van de dag worden er races 
gehouden zowel met de originele 
auto’s als met motoren en het gaat 
er dan hard aan toe, de coureurs 
hebben klinkende namen als: sir 
Stirling Moss, Rowan Athkinson (Mr.
Bean).

Op het grote 
binnenterrein 
is het vliegveld 
gelegen, van oorsprong uit de 2de 
wereldoorlog en nu nog steeds in 
gebruik o.a. voor gasten van de vele 
evenementen op het landgoed.

Daar staan veel oldtimer vliegtuigen 
opgesteld, waar mee ook gevlogen 
wordt. Er worden diverse luchtshows 
gegeven, je kan er rondvluchten 

meemaken, ook worden er met 
diverse jagers 
waaronder 
spitfi res 
“luchtgevechten” 
gesimuleerd.
Twee jaar 
geleden kwam 
de grote Aero 
Vulcan bommenwerper een paar 
maal over om een show te geven: 
zéér indrukwekkend maar ook zéér 
angstaanjagend.

Als u na het lezen enthousiast 
geworden bent en het allemaal 
zelf een keer wilt meemaken, (het 
festival wordt dit jaar gehouden 
van 16 t/m 18 september 2011) 
haast u dan, voor dit jaar is er een 
bezoekersstop ingesteld, ook wordt 
het dan moeilijk om in de directe 
omgeving slaapplaatsen te vinden 
en wordt het al snel 60á70 km. 
verderop.

Kaarten voor 
dit evenement 
zijn te bestellen 
via: http://www.
goodwood.co.uk/
revival/welcome.
aspx

Wat ons betreft 
een aanrader!!!!

Vervolg op pagina 16

15

Hartelijke groeten van (vlnr) Ab en Ineke 
Augustinus, Wilko en Atie Loojenga, Mieke 
en Toon Boogers, Vera en Cees Sintenie
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Rotary Club Helmond Regio nodigt u gaarne uit om deel te nemen aan deze gezellige tourrit 

met wedstrijdelementen. De rit start vanaf de Markt in Helmond en gaat door het Brabantse 

landschap. De finish is wederom in Helmond.

Kosten per auto e 55,-
Daarvoor ontvangt u: excl. BTW

•	 Mooie	tourrit	door	het	Brabantse	landschap

•	 Fraai	rallyschild

•	 2	consumptiebonnen	en	iets	lekkers	bij	de	koffie

•	 Programmaboekje

•	 Verrassingspakket

•	 Een	goed	verzorgde	lunch	voor	2	personen	op	een	bijzondere	locatie

•	 Mooie,	te	winnen	prijzen

•	 Kosten	voor	een	extra	lunch	zijn	e	12,50

Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW

Voor	informatie	en	inschrijving:	www.helmondclassiccar.nl

Uitnodiging
Zondag	22	mei	2011

Tourrit voor klassieke en bijzondere automobielen

Rotary Club Helmond Regio
Contactpersoon Herman Gosefoort  |  e-mail gosefoort@xs4all.nl  |  website www.helmondclassiccar.nl

Rabobank 14.26.84.821 t.n.v. Stichting Goede Doelen Rotary Club Helmond Regio, 
o.v.v. Helmond Classic Car
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Rotary Club Helmond Regio
Contactpersoon Herman Gosefoort  |  e-mail gosefoort@xs4all.nl  |  website www.helmondclassiccar.nl

Rabobank 14.26.84.821 t.n.v. Stichting Goede Doelen Rotary Club Helmond Regio, 
o.v.v. Helmond Classic Car

Rotary Club Helmond Regio nodigt u gaarne uit om deel te nemen aan deze gezellige tourrit 

met wedstrijdelementen. De rit start vanaf de Markt in Helmond en gaat door het Brabantse 

landschap. De finish is wederom in Helmond.

Kosten per auto e 55,-
Daarvoor ontvangt u: excl. BTW

•	 Mooie	tourrit	door	het	Brabantse	landschap

•	 Fraai	rallyschild

•	 2	consumptiebonnen	en	iets	lekkers	bij	de	koffie

•	 Programmaboekje

•	 Verrassingspakket

•	 Een	goed	verzorgde	lunch	voor	2	personen	op	een	bijzondere	locatie

•	 Mooie,	te	winnen	prijzen

•	 Kosten	voor	een	extra	lunch	zijn	e	12,50

Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW
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Rabobank 14.26.84.821 t.n.v. Stichting Goede Doelen Rotary Club Helmond Regio, 
o.v.v. Helmond Classic Car

MBKV_600332_Nwsbrf 2.indd   16 24-03-11   11:05


