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Bestuur:
In 2016 is ons MBKV-bestuur uitgebreid 
met 2 nieuwe leden: Ab Augustinus en 
Peter Schoorl. Welkom! Jos Stelder heeft 
tot ons genoegen meer tijd gekregen 
om als volwaardig bestuurslid mee te 
draaien en daar zijn we erg blij mee. 
Willem Jan Visser zal in het voorjaar 
2017 terugtreden als penningmeester. We 
runnen met elkaar de algehele organisatie 
en pogen creatief te vernieuwen. Gelukkig 
draait onze club kostendekkend, de 
nieuwjaarsbijeenkomst is gratis voor onze 
deelnemers en we kunnen de contributie 
hetzelfde houden als de afgelopen jaren 
nl. € 27,50 per jaar.

Evenementen 2016
De MBKV is op 28 januari 2007 
opgericht en in 2017 beleven we het 2e 
lustrum! Dat gaan we in 2017 gepast 
vieren. Terugkijkend naar 2016: de 
nieuwjaarsbijeenkomst op 24 Januari in 
de St Jans Basiliek in Oudenbosch. Een 
stemmige Brabantse bijeenkomst in een 
ooit katholiek internaat. U vindt verderop 
in dit journaal een verslag. Daarna in 
April gevolgd door de Technische Dag 
bij Herman Schutte, Sterrencentrum in 
Elburg: instructief, boeiend, goede lunch 

en goed gezelschap. Een poging om in het 
voorjaar samen met de 170 club een MB 
170 – dag te organiseren (Mercedessen 
van voor 1955) is helaas mislukt: de 
aanmelding leek in de aanvang succesvol, 
maar toen het aankwam op daadwerkelijk 
inschrijven viel het tegen. Jammer! De 
Aarlandenrit, zoals gebruikelijk was weer 
een mooie tocht, gezellig en dit keer weer 
mooi weer. De Elfstedentocht in Friesland 
in juli: wat een geweldig weekend! 
Het 5e SauerlandVerwenWeekend 
eind Augustus, wederom voortreffelijk 
georganiseerd, de lat lag weer hoog, prima 
hotel en goed gezelschap. En last but 
not least de Biesbosch dagrit in Oktober, 
prachtig weer met een grote opkomst! Ook 
deze rit was goed georganiseerd. Ik ben 
Brabander maar had nog niet ervaren dat 
dit een mooi gebied is wat door de nieuwe 
ontwikkelingen ook goed toegankelijk 
is: een aanrader! Dank aan iedereen die 
onze evenementen tot dit succes hebben 
gemaakt!

Evenementen 2017;
We openen het jaar traditiegetrouw 
met een nieuwjaarsreceptie van de 
MBKV op 22 januari. Deze bijeenkomst 
zal plaatsvinden in de Orangerie van 

Landgoed Elswout in Overveen. We hopen 
elkaar daar allen te kunnen begroeten en 
het glas op een goed jaar 2017 te kunnen 
heffen.
We hebben het ‘MBKV meets TESLA’ 
– evenement op 26 oktober 2014 
georganiseerd door de ‘jeugd’. Een zeer 
geslaagd evenement, met veel jeugd. Met 
een goed verzorgde borrel en tapas toe. 
Het bestuur heeft gezocht naar een goed 
vervolg maar dat bleek niet zo eenvoudig, 
reden om dat middels een enquête aan 
de leden voor te leggen. Enkelen hebben 
gereageerd waarvoor dank. De reacties 
hebben bij het bestuur een aarzeling te 
weeg gebracht om weer een poging te 
wagen. Echter, we gaan bekijken of en zo 
ja wat en hoe ……(?)
Programma 2017: op 8 april Technische 
Dag bij Cabrio Partners te Leersum; 21 
Mei rit omgeving Tiel; Zondag 11 Juni 
Aarlandenrit; Verwenweekend 18-20 
Augustus en op 24 september Najaarsrit 
Lelystad. U ziet dat we nu een agenda 
voor 2017 hebben vastgesteld waarin de 
data ver van te voren – weliswaar onder 
enig voorbehoud – vastliggen.
Wilt u een evenement mee organiseren: u 
bent van harte welkom!
In deze editie van het MBKV-journaal 
uiteraard weer een interview met ‘de 
markante STER’. Dit keer is dat Jan 
Sloetjes met zijn collectie prachtige type 
300 automobielen.
We kunnen terugkijken op een (wederom) 
succesvol 2016, met een fantastische 
opkomst met veel nieuwe gezichten: 
kennelijk slaat ons concept goed aan. 
We gaan daar in 2017 – ons lustrumjaar 
onverdroten mee door! We blijven op zoek 
naar nieuw elan en verbreding van de 
werklast met name bij het uitzetten van 
ritten en regelen 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 2017!
Joost struiJk

Voorzitter MBkV

Beste MBKV-deelnemers(sters),
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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 2017 

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.

22 januari
Nieuwjaarsreceptie

8 april
Technische dag 

Cabriopartner Leersum

21 mei
voorjaarsrit omgeving Tiel 

(onder voorbehoud)

11 juni
Aarlandenrit

18-20 augustus
6e Verwenweekend

24 september
najaarsrit

(onder voorbehoud)

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

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

Keizer Motorenrevisie V.O.F.

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

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

Lid BOVAG afdeling revisie

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

Mercedes-Benz start productie onderdelen 
vooroorlogse klassiekers
Mercedes-Benz is gestart met de productie van on-
derdelen voor klassieke vooroorlogse S, SS, SSK 
en SSKL (W 06) modellen. De onderdelen voldoen 
volgens Mercedes-Benz aan dezelfde kwaliteitsei-
sen als onderdelen voor nieuwe auto’s en kunnen 
bij Mercedes-Benz Classic besteld worden.
De Mercedes-Benz S-series high-performance 
sportwagens domineerden in hun hoogtijdagen 
tussen 1926 en 1932 vele internationale autora-
ces. In 1931 won Rudolf Caracciola als eerste met 
een niet-Italiaanse auto de uitdagende wegrace 
Mille Miglia.

Nauwe samenwerking met 
onderdelenfabrikanten

De S-series werden door die successen wereld-
wijd bij velen enorm populair als exclusieve per-
sonenwagens en belangrijkste pronkstukken van 
musea en verzamelaars. Mercedes-Benz werkt 

nauw samen met onderdelenfabrikanten om de 
huidige kwaliteitseisen te garanderen.

Mercedes-Benz Classic bezitters kunnen om te 
beginnen verdeelkappen, startmotoren, aandrijf-
tandwielen voor de brandstof-opvoerpomp en 
nokkenas-aandrijving bestellen.



4 Nieuwjaarsreceptie 
22 januari 2017      Uitnodiging
Het jaar 2016 loopt weer naar zijn einde en we zijn ons weer aan het opmaken voor 
de naderende feestdagen. Bij die feestdagen hoort natuurlijk ook ons nieuwjaars- 
bijeenkomst in januari.

Deze keer wel een heel bijzon-
dere. De MBKV bestaat dan 
namelijk 10 jaar. Wij willen u 
daarom van harte uitnodigen 
om op zondag 22 januari 2017 
samen met het bestuur van 
Mercedes-Benz Klassieker 
Vrienden het glas te heffen en 
een toost uit te brengen op het 
nieuwe jaar. 
Deze bijeenkomst wordt 
gehouden in Overveen en wel 
in de schitterende “bloemen-
zaal” van de Orangerie op het 
Landgoed Elswout.
U wordt om 12.00 u. verwel-

komt met een kopje koffie/
thee en een heerlijke warme 
apfelstrüdel. Na elkaar uit-
voerig begroet te hebben en 
elkaars nieuwjaarswensen 
in ontvangst te hebben geno-
men, nemen we plaats aan 
tafel  voor een uitgebreide  Af-
ternoon Tea met allerlei zoete 
én hartige versnaperingen. 
Tussentijds brengen wij een 
toost uit op het nieuwe jaar 
en hebben wij buiten nog een 
verrassing voor u in petto.
Deze middag wordt u aange-
boden door de MBKV en is 

bedoeld voor deelnemers met 
hun partners. Eventuele intro-
ducees zijn van harte welkom, 
maar zij betalen dan € 45,-- 
per persoon.
Deze middag is om ca. 16.00 
uur beeindigt.
U kunt zich weer aanmelden 
met het inschrijfformulier en 
deze retourneren aan Vera via
mbkv@live.nl

Graag tot ziens,
Bestuur MBKV

Poortgebouw Landgoed Elswout
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Orangerie Landgoed Elswout

Geschiedenis Elswout en Orangerie
De Orangerie Elswout 
stamt uit 1879 en is in 
Neorenaissance stijl 
gebouwd. Het landgoed 
zelf dateert al uit de 17e 
eeuw. Oorspronkelijk 
was het aangelegd in een 
strakke Franse stijl. Een 
eeuw later werd landgoed 
Elswout ingericht volgens 
de nieuwste mode: de 
romantische Engelse 
landschapsstijl.
Historisch gezien heeft 
het landgoed een rijk 
verleden. De eerste 
eigenaren verdienden 
hun geld met de verkoop 
van zand aan de steden 

Haarlem en Amsterdam. 
Schoon duinzand dat werd 
gebruikt om grachten te 
dempen en de steden uit 
te breiden. Zo ontstonden 
de hoogteverschillen 
en waterpartijen op het 
landgoed. Te gast waren 
mensen als Napoleon en 
keizerin Sissi. Het landgoed 
is bewoond geweest door de 
lakenkoopman Molijn en 
Marcelis de wapenhandelaar.
In 1879 gaf 
landgoedeigenaar Willem 
Borski de architect Muysken 
opdracht voor de bouw van 
de Orangerie. In die tijd 
een plek om planten voor 

het landgoed te kweken 
en te laten overwinteren. 
Zo’n 100 jaar later, in 1984, 
heeft Staatsbosbeheer de 
vervallen Orangerie laten 
restaureren. Dankzij de grote 
cultuurhistorische waarde is 
Elswout een Rijksmonument 
geworden. Elswout is een 
circa 85 ha groot landgoed 
bij Overveen in eigendom 
van Staatsbosbeheer. 
Elswout te Overveen is een 
van de oudste bewaarde 
landgoederen in Nederland 
met een parkachtige 
begroeiing met veel 
stinsenplanten en historische 
gebouwen.
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DATUM
Wij hebben het hele klooster 
tot onze beschikking, want wij 
hebben alle 19 tweepersoons 
kamers in optie voor het weekend 
van vrijdag 18 augustus t/m 
zondag 20 augustus 2017.

PROGRAMMA
Wij ontvangen u vrijdagmiddag 
rond 16.00uur met een hapje 
en een drankje op de prachtige 
binnenplaats, want wij gaan 
uit van schitterend weer. Als 
we iedereen hebben kunnen 
verwelkomen en gezellig 
bijgepraat hebben, wordt het tijd 
om op te frissen en verwachten 
wij u rond 19.30-20.00uur in 
de schitterende tuin van het 
klooster, alwaar een heerlijke 
grillavond wordt georganiseerd.

Na wellicht nog een afzakkertje 
in de oergezellige bar van het 
klooster, is het tijd om te genieten 
van de nachtrust. De kamers (echt 
waar) zijn prima, het hotel heeft 
wellicht een sterretje minder 
dan het Parkhotel Engelsburg 
van vorig jaar, maar de locatie 
en het sprookjesachtige klooster, 
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 rit. Via de oevers 
van de Maas aan de Hollandse 

kant gaat de route via de 
fruitboomgaarden bij Straelen 
richting vliegveld Weese, alwaar 
wellicht een tussenstop gemaakt 
wordt voor de koffie. Vervolgens 
via mooie wegen naar het 
bekende bedevaartsoord 
Kevelaer en via de kleine 
weggetjes naar de lunch op het 
Gut Heimendahl in Kempen met 
haar prachtige Altstadt.

Dan gaan we met een wijde boog 

om Kamp Lintfort heen richting 
ons klooster en zijn dan tegen 
17.00uur weer terug om van de 
welverdiende borrel te genieten.

We sluiten deze enerverende dag 
met een feestelijke avond af. Er 
wordt een mooi zeer uitgebreid 
buffet gepresenteerd en 
natuurlijk hebben we weer voor 
heerlijke live muziek gezorgd. 
U kunt een dansje maken op 
goede oude en moderne muziek 

6e Verwenweekend
18-20 augustus 2017
Na het succes van de vorige 5 “verwenweekenden” kan een 6e weekend niet uitblij-
ven. Daarom is het ons een genoegen, U hierbij uit te nodigen voor deelname aan 
het  6e Verwenweekend.



en wij weten uit eigen ervaring, 
dat deze “alleinunterhalter” 
geweldig speelt en weet wat een 
gezellige avond betekent.

Zondag heeft u alle tijd en na een 
uitgebreid ontbijtbuffet is dit 6e 
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 19 equipes. 
De kosten hebben we t.o.v. 
vorig jaar zeer beperkt kunnen 
houden op € 265,00 pp. ofwel 
530,00 per equipe. Daarin zijn 
alle kosten, ook de drankjes 
‘s-middags tussen 16.00-18.00 
uur en ’s-avonds tussen 20.00-

23.00 uur 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.

LOKATIE
Klooster Elsendael 
dr.Peelenstraat 8
5831 EG Boxmeer.
www.hotelkloosterelsendael.nl

Laat je verrassen!! Parkeer de 
auto in de tuin tussen de muren 
van hetklooster en geniet van de 
heerlijke omgeving.

TENSLOTTE
Het klooster had natuurlijk veel 
meer kamertjes, maar na de 
ombouw tot hotel zijn deze nu 
beperkt tot 19 kamers. Vol is nu 
echt 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 weer een 
fijn, gezellig en onvergetelijk 
weekend te bieden. Mocht u 
nu of later vragen hebben, op 
06.538.466.87 ben ik bereikbaar.

Wij zien uit naar uw komst,
Hartelijke groet

Wilko en Atie Loojenga
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Ook dit jaar wordt er weer een Aarlandenrit geor-
ganiseerd door de MBKV en Rotaryclub Ter Aar.
Het is een gezelligheidsrit door het noordelijk 
deel van Het Groene Hart en soms een klein uit-
stapje daarbuiten.
De start en finish is altijd op dezelfde plek: Huize 
Ursula in Nieuwveen, een locatie die door ons 
nagenoeg gratis kan worden gebruikt, want de 
sport van de organisatie is om de kosten zo laag 
mogelijk te houden.
Het geld wat binnen komt door middel van de 
bijdragen van de deelnemers en van de sponsors 
die actief worden benaderd door de leden van de 
Rotaryclub, wordt na aftrek van de kosten ge-
bruikt voor meerdere goede doelen.

In 2016 was het kindertehuis Bom Samaritano in Portugal de ge-
lukkige en kon er aan het einde van de rit een respectabel bedrag 
van €15.000,= rechtstreeks worden overhandigd aan twee verte-
genwoordigsters van deze organisatie.
Het geld is inmiddels uitstekend gebruikt voor een verbouwing 
van de sanitaire voorzieningen in de meisjesvleugel van het ge-
bouw en voor de vervanging van de gestrande personenbus.
De ervaringen met deze organisatie zijn zo positief dat  er is beslo-
ten om hen in 2017 én 2018 nogmaals als ons goede doel van de 
Aarlandenrit te benoemen.
Het volgende project van Bom Samaritano is de sanitaire voorzie-
ning van de jongensvleugel en een ontvangstruimte voor bezoe-
kers van de kinderen.

Het wordt weer een leuke rit met koffie in Nieuw-
veen, een picknick “ergens onderweg” op een leuke 
locatie en na afloop een gezellige borrel met muzikale 
omlijsting, afgesloten met een overheerlijke barbe-
cue. Kortom, als je deze rit nog nooit eerder hebt 
meegemaakt, het is een aanrader, want je hebt niet 
alleen een leuke autodag te midden van gelijkgezin-
den, maar je helpt er ook nog eens jonge medemen-
sen mee die het wat minder hebben.
Zie ook www.aarlandenrit.nl waar je je kunt inschrij-
ven als sponsor of als deelnemer met een Mercedes 
of een andere leuke auto die ten minste 30 jaar oud 
is.

Aarlandenrit 2017  
zondag 11 juni 2017
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In al die jaren hebben we kontakt 

gehouden en toen er sprake was van 

een nieuwe markante ster te zoeken 

voor het MBKV Journaal was al 

snel duidelijk dat het deze keer Jan 

Sloetjes zou zijn.

Op goede vrijdag reden we dus naar 

het “rustige”Dinxperlo, althans dat 

dachten wij.

Wat een drukte in dit stadje, heel 

veel Duitse buren die hun (paas) 

inkopen deden net over de grens.

Jan en Werner zaten ons al op 

te wachten met de koffie en na 

kennisgemaakt te hebben met de 

3de generatie Sloetjes, kleinzoon 

Maurice, die ook in het bedrijf 

werkzaam is, kwamen de verhalen 

en anekdotes los, doorspekt met de 

zo herkenbare bulderende lach van 

Jan.

Jan werd in 1934 geboren in 

Winterswijk en is zijn werkzame 

leven in 1950 begonnen bij een 

Austin garage.

Jan kwam ter ore dat het pand aan 

de Terborgseweg 1 in Dinxperlo te 

koop kwam en na overleg met zijn 

verloofde hoefde hij daar niet lang 

over na te denken.

Op 1 februari 1965 is hij daar 

begonnen met een Ford dealerschap 

en meteen daarna op 12 februari 

getrouwd. (Ook hier weer: zaken 

gaan voor het meisje)

Zoon Werner kwam op 28 februari 

1966 ter wereld en hun dochter op 

21januari 1969

Jan verteld: “ In het begin bestond 

die zaak alleen nog maar uit een 

Fina tankstation met een kleine 

werkplaats. Hier bleef het echter 

niet bij, al snel begon de vraag naar 

goede auto’s te stijgen en werden 

er heuse autoshows georganiseerd. 

Dit gebeurde in “Ons Huis” en de 

sporthal, want een showroom was er 

nog niet”.

In 1967 ging het bedrijf over 
van Ford naar het Simca - 
Peugeot dealerschap.

In de loop der jaren heeft Jan er 

steeds een stukje bij kunnen kopen, 

zo ook het pand van de buurman die 

een winkel in gordijnstoffen had. Jan 

wilde dit als showroom inrichten. 

Bij het ontruimen van zijn pand 

zei de buurman tegen Jan: “je moet 

deze gordijnen maar laten hangen, 

want tsja, niet iedereen wil graag 

laten zien dat hij een nieuwe auto 

gaat kopen. Zo heb je nog een beetje 

privacy”.

Steeds meer werd er uitgebreid, een 

wasstraat , mooie grote showroom 

enz. Al geruime tijd heeft Werner de 

Interview met een  
markante STER-liefhebber 

Vele jaren geleden hebben wij (Cees en Vera Sintenie) Jan en zoon Werner Sloetjes 
ontmoet tijdens een van de Mercedes Benz Classic Days in Salzburg. Na een hele 
week met elkaar opgetrokken te hebben kwamen we er achter dat het met Jan 
Sloetjes goed toeven is, zeker wat zijn humor betreft.
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leiding van het bedrijf, maar Jan is 

hier nog dagelijks te vinden.

Ondanks dat Jan nooit een Mercedes 

Benz dealerschap of garage heeft 

gehad klopt zijn hart sneller bij de 

aanblik van een MB oldtimer.

Jan: “ In 1967 al kocht ik mijn eerste, 

een Adenauer die ik weer kompleet 

in nieuwstaat heb gebracht.

Deze auto was van een 

achtergebleven”Duitser die hem 

nieuw had gekocht voor fl. 5.000,--, 

daar kon je wel 5 Opels voor kopen”.

Na deze volgden er nog vele 

restauratie projecten, zoals o.a. deze 

prachtige S klasse 170 cabrio A

Jan heeft samen met Werner heeft 

veel tourritten gereden, hiervan 

getuigen de vele rallybordjes aan de 

muur. Maar niet alleen rallybordjes: 

ook een groot aantal prijzen heeft 

Jan in de wacht gesleept.

Tot onze grote schrik zagen we dat 

we dat we al een groot aantal uur 

hadden zitten praten en dat het 

tijd werd om weer op te stappen. 

Maar wij zijn niet de enige die 

moeite hebbenen met het afscheid. 

Jan vertelde dat er de afgelopen 

maanden twee monteurs met 

pensioen zijn gegaan. Een van hen 

had er 46! jaar gewerkt en de ander 

50 jaar. Deze monteur komt nog 

steeds 2 dagen in de week langs om 

te assisteren.

Tijdens de rondleiding vertelde Jan 

nog het volgende verhaal:

Een tijd geleden reed hij met het 

openbaar vervoer en stond bij een 

halte een dominee op de bus te 

wachten met zijn 7 kinderen.

Toen zij allemaal ingestapt waren 

was de bus vol. Maar in de verte 

kwam een pastoor aangelopen met 

zijn stok. klik klik klik deed de stok 

op de straat.

De pastoor kwam bij de bus en wilde 

instappen maar de chauffeur zei dat 

dat niet meer kon en dat hij op de 

volgende moest wachten.

De dominee gaf hem nog wel even 

een goede raad: beste collega 

als u een rubber dopje om uw 

stok doet maakt het niet zo veel 

lawaai, waarop de pastoor meteen 

antwoordde:

geachte vriend: als ú een rubbertje 

had gebruikt kon ik nu gewoon met 

deze bus mee.

Jan bij de prachtig gerestaureerde 170S Cabriolet uit 1950 die  
samen met nog enkele andere sterren te koop staat.
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Al sinds enkele jaren vereist het milieu 

dat we bio ethanol toevoegen aan de 

brandstoffen die in de auto’s worden 

getankt. Door deze ethanol wordt de 

uitstoot van CO2 verminderd en zal 

daardoor de opwarming van de aarde 

minder snel verlopen dan het geval 

was.

Kortom een goede zaak voor het 

milieu, maar duidelijk minder voor de 

brandstofsystemen van onze old- en 

soms zelfs voor onze youngtimers.

Ethanol, in de volksmond ook wel 

alcohol genoemd, is veel vluchtiger 

dan de normale bestanddelen die 

in de ouderwetse benzine voor de 

verbranding  zorgden.

Door een iets andere samenstelling 

met zwaardere koolwaterstoffen kan 

dit negatieve effect deels worden 

gecompenseerd, maar er blijven nog 

wel degelijk een paar andere zorgen 

over.

Slangen, rubbers en 
pakkingen
Niet alle soorten pakking en rubbers 

kunnen tegen deze ethanol: zij 

lossen naar verloop van tijd op, 

wat brandgevaarlijke lekkages kan 

veroorzaken. Oudere benzineslangen 

zullen ook van binnenuit oplossen, 

dus vervang deze preventief door 

ethanol bestendige slang, bijvoorbeeld 

Gates Barricade  brandstofslang met 

vijf inlagen. Vergeet niet om deze te 

monteren met de juiste slangklemmen 

voor benzineslang. Moderne 

pakkingmaterialen van bijvoorbeeld 

Eriks zijn ook bestendig tegen ethanol.

Aantasting van metalen
Met name aluminium wordt 

aangetast door ethanol, maar op 

langere duur ook ijzer, dus de 

oudere metalen brandstoftanks zijn 

niet langer veilig voor inwendige 

corrosie.

Aluminium in brandstofpompjes en 

met name van de carburateurs zijn 

geliefde slachtoffers van dit ethanol. 

De ADAC in Duitsland heeft er 

zelfs voor gewaarschuwd dat bij het 

gebruik van E10 gedurende korte 

tijd, dit erosieproces ingezet wordt 

en ook niet meer stopt wanneer er 

na verloop van tijd wordt overgestapt 

naar E5 of brandstof zonder ethanol.

Dampvorming
Omdat er meer vluchtige 

bestanddelen zijn gemengd in de 

E5 en E10 brandstoffen, zal het 

zogenaamde kooktraject beginnen 

bij een langere temperatuur. 

Bij langdurig file rijden en rijden in 

de bergen zullen hierdoor sneller 

dampbelletjes worden gevormd in 

de leidingen waardoor “vapour lock”  

zal optreden en zal een verplichte 

afkoelingsperiode op de vluchtstrook 

noodzakelijk worden.

Gomvorming
De houdbaarheid van moderne 

benzines is circa 6 weken en 

aangezien de gemiddelde winterstop 

van een oldtimer langer duurt, wordt 

het starten in het voorjaar best wel 

spannend.

Gomvorming veroorzaakt in de 

benzinepomp een slechte afdichting 

van de zuig- en persklepjes en 

in de carburateurs de gehele- of 

gedeeltelijke verstopping van de 

sproeiers. Slecht starten en beroerd 

lopen is dan het resultaat omdat 

de nauwkeurige mengverhouding 

van benzine en lucht danig wordt 

verstoord. Demontage en reinigen, 

c.q. vervangen van de sproeiers is 

dan de enige remedie.

Mogelijke Oplossingen

Aspen Alkylaatbenzine

Alkylaatbenzine van Aspen bevat 

geen ethanol, maar is redelijk prijzig 

en ook niet aan de reguliere pomp te 

koop.

Dit is een uitstekende oplossing 

voor de auto’s die voor langere 

tijd worden gestald. Het systeem 

aftappen en vullen met een beperkte 

hoeveelheid Aspen 4 en daarna de 

motor enige tijd laten draaien zodat 

het gehele systeem is gevuld met 

Aspen.

Zie voor informatie, prijzen en 

verkooppunten: http://www.aspen-

benelux.nl/nl-nl/gebruik/oldtimers

Firezone Competition 102
Firezone competition 102 is een 

hoogwaardige racebenzine met 

een octaangetal van 102, wat maar 

zelden nodig is voor de oldtimers, 

maar een erg leuke bijkomstigheid 

is dat ook in deze benzine geen 

bijmenging van bio ethanol 

plaatsvindt.

Deze benzine is bij een redelijk 

aantal Firezone stations te tanken 

tegen een acceptabele meerprijs.

E5 en E10 benzine
vs oldtimers
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Voor informatie en locaties van 

pompstations zie: 

http://competition102.com

BP Ultimate 98  en ARAL 
Ultimate 102
In Duitsland heet BP gewoon ARAL 

en zijn de raffinaderijen dezelfde.

Van alle grote oliemaatschappijen 

geeft BP/ARAL expliciet aan dat in 

de premium brandstoffen geen bio 

ethanol is toegevoegd. 

BP bevestigde desgevraagd dat dit 

een correcte constatering was en 

heeft geen bezwaar tegen publicatie.

Hoewel het altijd een betere optie is 

om zo wie zo de Super 98 benzine 

te tanken vanwege de altijd betere 

kwaliteit van de basisbrandstof, 

geven de overige maatschappijen aan 

dat de toevoeging van bio-ethanol 

gedaan wordt tot een maximum van 

5% zowel voor de “Normale” als voor 

de “Super” benzine.

Dat betekent eigenlijk dat de ultieme 

oplossing voor het oldtimerprobleem 

is: Ultimate benzine tanken bij BP of 

ARAL.

Voor informatie en 
verkrijgbaarheid zie:
http://www.bp.com/nl_nl/on-the-

road/netherlands/producten-en-

diensten/bp-brandstoffen/ongelode-

benzines-met-active-technologie.html

http://www.aral.de/de/retail/

kraftstoffe-und-preise/unsere-

kraftstoffe/aral-ultimate/aral-

ultimate-102.html

Geschiktheid voor E10 
brandstof Mercedes Benz
Mercedes Benz heeft voor alle 

modellen aangegeven welke zonder 

problemen op E10 kunnen rijden.

Zij geven aan dat alle auto’s met 

bouwjaren voor 1985 zo wie zo niet 

geschikt zijn voor E10 benzine.

Daarenboven geeft MB een lange lijst 

met modellen van na 1985 die óók 

niet geschikt zijn:

R107, E klasse W124, S klasse W126, 

190E W201.

De MB Service Information 

publicatie met deze complete lijst  

kan elders op de MBKV site worden 

ingezien.

Ab Augustinus

Nieuwjaarsreceptie MBKV
Oudenbosch 24 januari 2016
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De Nieuwjaarsreceptie van onze 

gezellige vereniging was meer 

dan alleen maar een receptie. Zij 

bracht ons al vroeg in het jaar naar 

Oudenbosch in Brabant. De prima 

lunch met gelukwensen van en naar 

velen in het lokale etablissement was 

slechts een eerste stap in een heus 

cultureel experiment, waarbij we een 

deskundige rondleiding kregen door 

de lokale expert in Rooms Katholieke 

zaken in een heuse lokale kleine 

kopie van de Sint-Pieter in Rome. Het 

bleek dat de lokale pastoor het hoog 

in de bol had en via slinkse collectes 

de gelden verwierf voor de bouw 

van de eerste stappen van wat deze 

basiliek moest worden. Helaas voor 

hem zag hij nooit de voltooiing. Die 

werd vele jaren later pas bereikt. De 

bijgaande foto’s tonen de pracht uit 

het rijke Roomse leven.

Dank aan de organisator, onze 

voorzitter die een deel van zijn jeugd 

doorbracht in de lokale versie van 

de door paters beheerde kostschool 

tegenover de basiliek. Ietwat 

traumatisch moet dit weerzien wel 

voor hem zijn geweest, voor ons bleef 

het een bijdrage aan onze culturele 

vorming en een kennismaking met 

een alleraardigst Brabants dorp.
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Vrijdag 8 juli.
Vrijdagmiddag met de boot van 

drie uur met mooi weer vanaf Texel 

vertrokken om over het voormalige 

eiland Wieringen via de Afsluitdijk 

richting Sneek te rijden. Niet 

zoals bij de klassieker onder de 

klassiekers Leeuwarden maar Hotel 

van der Valk Sneek is namelijk onze 

pleisterplaats en het vertrekpunt van 

de beide etappes van de komende 

2-daagse MBKV Elfstedentocht. We 

komen om ongeveer halfvijf aan 

en vinden daar een met rood-witte 

linten afgezet stukje parkeerplaats 

speciaal gereserveerd voor onze 

‘golden oldies’. Eerst maar bagage 

uitladen en inchecken in het hotel. 

Onze kamer op de eerste verdieping 

kijkt uit op het gereserveerde 

stukje parkeerplaats en tijdens het 

inruimen van de kamer zien we het 

aantal MB’s gestaag aangroeien tot 

een bonte verzameling van 170V’s tot 

SL’s van het type R129 en een 124-er 

cabrio (zie foto 1). 

Het diner begint om 19:00 uur 

en we worden welkom geheten 

door voorzitter Joost en de rit-

organisatoren Jos en Rietje Stelder en 

Cees en Solveig Schipper. Routeboek 

en schildje worden uitgedeeld 

en daarna genieten we van een 

uitstekend diner. Wij daarna niet te 

laat naar ons bedje, maar dit gold 

niet voor alle equipes .

Zaterdag 9 juli.
‘s Ochtends op tijd op en aan het 

ontbijt treffen we ons vaste maatje 

Tinus Dukker; deze keer bij wijze 

van uitzondering niet met Toos (op 

reis met vriendinnen) maar met 

zijn dochter Mariska. Ondanks zijn 

jonge co-equipier wil Tinus toch 

weer graag achter ons aan rijden dus 

die traditie blijft gehandhaafd. Deze 

keer voor ons extra leuk want Tinus 

heeft een hoogrodere Dash Cam in 

de donkerrode 170 V gemonteerd. 

Eventuele fouten van ons zullen dus 

genadeloos worden geregistreerd!

Vandaag doen we de ‘Sudwesthoek’ 

met het Gaasterland, dus 7 van 

de 11 steden: Bolsward, Workum, 

Hindeloopen, Stavoren, Sloten, 

IJlst en dan terug naar Sneek. Het 

routeboek vermeldt een afstand van 

115 km. De manier van aanwijzingen 

is voor ons even wennen; niet zoals 

bij Wilco en Atie een bolletje-pijltje 

systeem met afstanden tussen de 

aangegeven punten maar een met 

aanwijzingen zonder afstanden 

volgens het aloude systeem van 

het rijexamen: zolang ik niets zeg 

gaat u rechtdoor. Na een korte 

gewenningsperiode blijkt dit echter 

ook prima te voldoen. Het is mooi 

weer dus wij rijden met onze 280 

SL (R107) open en kunnen de 

70V achter ons prima horen. We 

horen Tinus schakelen, soms met 

tussengas, en de 170 daar tussenin 

telkens omhoog toeren; Ik voel me 

schuldig in onze automaat met stuur- 

en rembekrachtiging……..

Het routeboek vermeldt bij alle 11 

steden de belangrijkste historische 

feiten en bijzonderheden. We gunnen 

ons geen tijd om overal te stoppen 

maar we doen dat wel in Workum. 

Daar bezoeken we het Jopie Huisman 

museum. Wat een bijzondere man; 

een opkoper van lompen en oude 

metalen die tevens een begenadigd 

schilder blijkt te zijn. Zijn taferelen 

zijn illustraties van grote armoede, 

maar wel onnavolgbaar op het doek 

gezet. Lijdt armoede en geestelijke 

kwelling door een echtscheiding 

dan echt tot creativiteit? Pffff, wij 

zijn dus rijk vergeleken met de hier 

afgebeelde mensen. Na hier koffie te 

hebben gedronken weer door richting 

Hindeloopen en Stavoren.

De lunch is in het Rijsterbos aan de 

Friese zuidkust. Hier kan je goed zien 

MBKV
Elfstedentocht 8-10 juli
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dat de gletsjers van de Saalien ijstijd 

zo’n 120.000 jaar geleden het land 

hier tot een soort klifkust hebben 

opgestuwd en het Gaasterland is dan 

ook nauw verwant met de Hoge Berg 

op Texel en het eiland Wieringen. 

Tijdens de lunch zitten we met z’n 

allen in de tuin en genieten we van 

het mooie weer van een pannenkoek 

en een drankje (foto 2). De herbergier 

komt ons echter waarschuwen: cabrio 

eigenaars, sluit uw daken want er 

komt regen aan. Nog wat ongelovig 

doe ik dat dan maar; anderen 

wagen het erop. Op naar Sloten. In 

dit oude vestingstadje stoppen we 

weer, we zetten onze auto’s op de 

parkeerplaats (foto 3) en lopen het 

stadje in. En dan komt de regen en 

niet zo’n beetje ook. Tinus koopt in 

een antiekzaakje nog een echt mooi 

automodel dat mij doet denken aan 

een Amerikaanse Ford uit de 30-er 

jaren. Daarna gaan we terug naar 

Sneek in de regen, soms met onze 

ruitenwissers op standje 2. De 170 

volgt goed zie ik door de regensluiers 

heen.

‘s Avonds weer een heerlijk en 

gezellig diner, maar nu zonder DJ 

Dirk….

Zondag 10 juli.
Vandaag is de route korter, want 

het evenement duurt tot en met 

de lunch. Op tijd weg dus voor de 

noordelijke tak van de Elfstedentocht. 

Vanuit Sneek eerst richting de 

Friese hoofdstad en daarna langs de 

Dokkumer Ee naar de gelijknamige 

stad. Ons onafscheidelijke 

Santpoortse MBKV kwartet stopt 

bij het fameuze bruggetje van 

Bartlehiem voor een fotoshoot maar 

wij rijden als duo door. Gelukkig 

heeft het weer zich gedurende 

de nacht geheel hersteld en dus 

genieten we weer van de klassieke 

geluiden achter ons. In Dokkum 

zitten we met een grote MBKV groep 

in de zomerzon aan de koffie heerlijk 

op het terras (foto 4). De terugweg 

leidt ons langs de Waddendijk en 

we stoppen bij het monument van 

Ids Willemsma op de dijk. Tot onze 

verassing daarachter geen modderige 

wadplaat met foeragerende vogels 

maar weer een stuk ingedijkt land 

achter een voorlanddijk. Uitgestrekt 

vlak land hier met weinig bomen; het 

eind van de wereld?

We rijden verder door het Bilt; veelal 

kleine huisjes in lintbebouwing tegen 

een haast eindeloze dijk  aangebouwd. 

Dit moet vroeger een arme streek 

geweest zijn. We rijden op Harlingen 

af, richting de haven waar ons 

lunch en afscheidsrestaurant 

‘Zeezicht’ gevestigd is. Bekend 

terrein omdat ik een week eerder 

hier ook was om naar Oerol op 

Terschelling te gaan, waar we met 

ons NIOZ Waddenonderzoeksschip 

‘Navicula’ aan meededen door 

de Oerol bezoekers van een 

drooggevallen boot te vertellen over 

ons Waddenonderzoek; ook een mooi 

evenement. We parkeren onze auto’s 

op de gracht en gaan te voet naar 

het restaurant. Daar treffen we al 

een aardig aantal MBKV-ers die voor 

ons gefinishd zijn. We schuiven aan, 

maar de laatste equipes laten nog 

lang op zich wachten. Voorzitter Joost 

maakt zich zorgen, maar gelukkig 

komt het Santpoort kwartet verlaat 

maar zeer opgetogen binnen. Blijft 

een ouder echtpaar in een Pagode 

dat voor het eerst meedeed; niemand 

weet waar ze zijn en ook wij zien 

ze niet meer als we weer richting 

Den Helder vertrekken om daar die 

andere boot over de Waddenzee te 

nemen. Hoop dat dat goed afgelopen 

is.

Jos en Rietje, Cees en Solveig, trouwe 

partners Tinus en Mariska, mijn 

eigen supernavigator Barbara, zonder 

haar was ik noooooit aangekomen, en 

alle MBKV-ers als team, het waren 2 

prachtige dagen, BEDANKT…….

Jan & BarBara Boon

2016  
foto 4

foto 3

foto 2



Van die vraag werden Atie en Wilko 

wat vermoeid en zo’n 5 jaar geleden 

nodigden zij hun MBKV medeleden 

uit voor een verwen-weekend, 

gewoon om te laten zien waarom 

zij in het Sauerland woonden. Het 

ene Verwenweekend werd gevolgd 

door andere en na 4 jaar Sauerland 

hebben Wilko en Atie ons letterlijk 

alle hoeken van het Sauerland 

laten zien. Iedereen is er inmiddels 

van overtuigd dat het absoluut de 

verkeerde keuze is geweest om in 

Nederland te blijven….

Gelukkig bleef het Verwen-weekend 

en dit jaar hebben Atie en Wilko 

ons met “Een rondje Ruhrgebied” 

weer versteld doen staan van de 

gave om een gezellig evenement 

voor de clubleden samen te stellen. 

Weer zijn ze erin geslaagd om met 

bepaalde vaste elementen in het 

programma, ons bij het afsluitende 

ontbijt te laten roepen: Was dit nu 

echt de laatste keer???

Door de vele goede voorbereidende 

zorgen van een aantal leden waren 

we erop voorbereid om minstens 

op10 verschillende manieren 

het Parkhotel Engelsburg in 

Recklinghausen te bereiken. Helaas 

kon niemand bij die gelegenheid 

vooruitzien dat er enig oponthoud 

zou zijn op de A12. Daardoor bleek 

een aantal van de deelnemers wat 

langer droog te moeten staan dan 

hen lief was. Dat in de wetenschap 

dat het lekkerste biertje de eerste is 

bij aankomst.

De aankondiging van Wilko over de 

beperkte parkeergelegenheid op het 

voorplein was dé uitdaging op z’n 

Hollands om er toch zo veel mogelijk 

klassieke Benzen te proberen 

stallen. Dit terwijl direct tegenover 

het hotel een gratis parkeergarage 

aanwezig was. 

Uiteindelijk kon eenieder op het 

binnen-terras van de diverse 

versnaperingen genieten, nadat was 

vastgesteld dat Atie en Wilko een 

voortreffelijk hotel hadden uitgezocht 

met prima kamers.

De diners waren goed verzorgd en 

van prima Duitse kwaliteit. Na de 

diners hadden sommigen nog wat 

tijd over om elkaar bij te praten over 

de jongste belevenissen, maar vroeg 

of laat, uiteindelijk vond iedereen 

zijn kamer voor een welverdiende 

nachtrust.

Vader Huug was de vriend van mijn 

schoonmoeder. Als echte Duitser wist 

hij altijd wel een reden te bedenken 

waarom het in Duitsland net iets 

beter was. Ook zijn conditie was 

onovertroffen en vele malen moesten 

wij het verhaal aanhoren waarbij hij 

als jonge jongen naar school liep van 

Marl naar Recklinghausen. Vele jaren 

16 MBKV 5e Verwenweekend 
2-4 september 2016
Waarom wonen jullie  
in het Sauerland? 
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later reden wij op een comfortabele 

wijze in een moderne SL van 

Recklinghausen naar Marl. Petje af 

voor Huug!!

De bolletje/pijltje route die 

voor ons was uitgezet, voerde 

ons langs grote contrasten met 

mooie natuur en oude vervallen 

fabrieksemplacementen. De eerste 

stop (voor koffie, maar daarover 

later) was bij het Schiffshebewerk in 

het Dortmund-Ems kanaal daterend 

uit 1899. Met stille bewondering 

werden wij geïnformeerd over de 120 

jaar geleden bedachte technieken 

om schepen te schutten via een 

gigantische liftinstallatie. De koffie 

was een puntje van aandacht 

met de eigenaar van de Londense 

dubbeldekker, die er bij aankomst 

tamelijk verlaten bijstond. Maar 

zoals altijd was Wilko de coördinator 

die dit snel oploste. Wij vervolgden 

onze route naar het lunchadres 

“Adelheids Spargelhaus” alwaar we 

een voortreffelijke lunch kregen 

voorgeschoteld zonder asperges.  

Op naar de behendigheid proef! De 

grote uitdaging voor alle deelnemers 

om een plastic bekertje vol met 

water op de motorkap(!) over een 

slingerend parcours in een toptijd 

af te leveren voor de weegschaal.        ‘s 

Avonds bij het diner bleek dat er vele 

winnaars waren met het zelfde volle 

bekertje, maar….. er was natuurlijk 

maar één rode 170-diesel die in 

aanmerking kwam voor de eerste 

prijs. Onduidelijk was wel of dat 

kwam doordat de snelste tussentijd 

was gemeten of vanwege een andere 

reden. Onze felicitaties voor Tinus!

Het afsluitende diner werd 

aangenaam opgeluisterd door de 

sterkhouder van Atie en Wilko: 

“huismuzikant” Dirk Balschuss. 

Wij zagen dat gaandeweg de avond 

onverwachte dansparen elkaars 

kunsten bewonderden. Kortom het 

werd weer heel gezellig, tot de kleine 

uurtjes.

En het best bericht dat we onlangs 

kregen? Misschien was het toch niet 

het allerlaatste verwenweekend…

Met dank aan de organisatoren!
Jos stelder

2016  
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Op een meer dan zonnige 16e 

oktober waar voor velen een 

practhige cabriorit mogelijk was, 

tourden wij door het noordwesten 

van Noord Brabant. De rit was 

uitgezet in de bekende bolletje/pijltje 

methode waarbij de exacte richtingen 

soms wat creatief aan het papier 

waren toevertrouwd. Dat leidde 

tot bijzondere tafeleren waarbij 

er plotseling zomaar een aantal 

Mercedes young en oldtimers zich 

ophoopten op onverwachte plaatsen 

in het Brabantse land.

Wij verzamelden in het prachtige 

vestingstadje Willemstad, waar we 

helaas slechts weing van hebben 

gezien, maar in ieder geval genoeg 

om toe te voegen aan het lijstje 

“nader te bezoeken”. De koffie met 

heerlijke appeltaart was een prima 

begin van de dag om deze mooie 

route te beginnen. 

Het was erg fijn dat we ook Coby 

en Ger Verkerk weer in ons midden 

hadden. Ger reed in een prachtige 

170 en voor de gelegenheid reden 

Gerard en Henny Raadtgever 

mee in de 170 OTP van Ger. Met 

de 170 Cabrio van de voorzitter 

en natuurlijk Tinus, die met 

vrouw en dochter aanwezig was, 

waren de 170-oldtimers ruim 

vertegenwoordigd. Natuurlijk was het 

Pagode contingent het grootste, maar 

met alle andere aanwezige types 

erbij was er zeker een mooi gemengd 

gezelschap Mercedes veteranen 

aanwezig. Zeker nadat Ab en Lenie 

Burgert met hun mooie 220S cabrio 

bij de lunch aansloten, nadat de 

contactpuntjes bestraffend waren 

toegesproken.

Uw verslaggever startte als een van 

de laatste auto’s en mijn echtgenote 

was erg blij dat zij vele auto’s voor 

ons door het dijkenlandschap zag 

rijden en zij niet vol aandacht de 

pagina’s hoefde door te werken. 

Maar.. de pijltjes en bolletjes 

maakten toch slachtoffers en zo 

kon het gebeuren dat wij op enig 

moment plotseling voorop reden, 

want naast de bolletjes en pijltjes 

moet men natuurlijk ook de gewone 

verkeersinstructies blijven volgen. Zo 

is een fietsbrug over het algemeen 

bestemd voor: Oldtimers? Of wellicht 

toch fietsen? Door de speling van het 

lot arriveerden wij als eerste bij het 

lunchadres van de familie Van Genk 

in Den Hout. Na ons versterkt te 

hebben met de aangeboden broodjes 

vervolgden wij de rit over de prachtig 

BrabantseBiesbosch
Dijkenrit 16 oktober 2016
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nieuwe weg door het natuurgebied 

De Biesbosch. 

De veerpont en wat smalle dijkjes 

brachten ons uiteindelijk naar het 

Postiljon hotel in Dordrecht. Daar 

overvielen sommigen de dames 

van de receptie/bar/ontvangst met 

het verzoek om de dorstige kelen 

te lessen. Ik geef toe, we waren wat 

vroeg maar dat mocht de pret niet 

drukken. Uiteindelijk kwam alles 

goed en rond 17:00 werd de zitting 

besloten  en keerde eenieder direct of 

indirect op huis aan.

Onze hartelijke dank aan Jan Heijne 

en Ad Tolenaars voor de organisatie 

en het contracteren van het prachtige 

najaarsweer!  Jos Stelder

  2016  



*	 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	actief	die	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.		
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