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Terugblik 2017
Dit jaar – 2017 – was ons 2e lustrum 
jaar en dat hebben we gepast gevierd op 
onze nieuwjaarsbijeenkomst 21 januari 
2017 in de Orangerie van het landgoed 
Elswoud in Overveen Voortreffelijk 
verzorgd met een high-tea op een 
prachtige locatie en een illuster jacht-
hoornblazersgezelschap: fantastisch! 
Op 1 april hebben we in het kader van 
Technische Dag een bezoek gebracht 
aan Cabrio Partners in Leersum, een 
autobeklederij en cabrioletkappen 
specialist. Leuke dag en vooral mooie 
producten; met een prima en gezellige 
lunch in een plaatselijk etablissement.
En daarna de Voorjaars Bloesem 
Tocht in de omgeving Tiel en de 
Betuwe, al snel gevolgd door de 
jaarlijkse Aarlandenrit in juni. Het 
6e verwenweekend in september 
was wederom geheel volgeboekt en 
succesvol: een bestseller! Velen van ons 
zijn eigenlijk zelden in de omgeving 
van de Zuiderzee geweest, maar dat 
was erg interessant ondanks de wat 
mistige start van de dag; de middag 
op het terras maakte veel goed. Dank 
aan iedereen die onze evenementen tot 

dit succes hebben gemaakt! En kijkt u 
nog eens naar de mooie foto’s op onze - 
afgelopen jaar vernieuwde - website.

Evenementen
Op de nieuwjaarsbijeenkomst bleek er 
veel animo om een uniek evenement 
te organiseren: er blijken verschillende 
leden die buiten hun Mercedes nog veel 
andere merken mooie oldtimers in de 
schuur hebben staan en die zien we 
dus “nooit “.We laten het dan niet bij 
oldtimers, maar nodigen ook nieuwe 
bijzondere auto’s uit.  Waar praten we 
dan over respectievelijk wat hebben 
onze deelnemers zoal in hun garage 
staan: Mercedes AMG, Ferrari’s , BMW 
Z8,  Mercedes SLS, 300 SL Cabrio, 
Mercedes SL, Nissan 340Z cabrio, 
Porsche 911, Triumph TR 250 en dit is 
maar een klein deel van wat er nog bij 
vrienden van vrienden mogelijk ook 
nog in de schuur staat ! En dit zouden 
we kunnen organiseren met een kleine 
rit (50 km) en een bedrijfsbezoek. Er 
wordt al gewerkt aan de organisatie 
waarvoor ook nog een prikkelende en 
passende titel bedacht moet worden. 
De jeugd is uitdrukkelijk ook 
uitgenodigd!

Bestuur
Ons bestuur bestaat inmiddels uit 9 
leden: Jos, Ab, Peter, Vera, Kees en 
Cees, Wilko, Jan en ondergetekende. 
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.

Programma 2018
Nieuwjaarsbijeenkomst op 21 januari 
2018 in het Cruquius Museum 
Haarlemmermeer: wij hopen met u 
dan het glas op wederom een goed 
MBKV jaar 2018 te kunnen heffen. 
Op 7 april Technische Dag, het 
voorjaarsevenement jong/oud, meer 
merken klassiek en nieuw, op 28 april. 
De Aarlandenrit op 10 juni, het 7e 
Verwenweekend 17/19 augustus en het 
najaarsevenement op 30 september: 
noteert u alvast de data in uw agenda!
Wilt u een evenement mee organiseren: 
u bent van harte welkom!

Oproep
We kunnen terugkijken op een 
(wederom) succesvol 2017, met een 
fantastische opkomst met veel nieuwe 
gezichten: kennelijk slaat ons concept 
nog steeds goed aan. We gaan daar in 
2018 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?

Tot Slot
Ik wens u mede namens het bestuur 
veel leesplezier, een fantastisch MBKV-
seizoen en natuurlijk het allerbeste in 
goede gezondheid voor het nieuwe jaar 
2018!.

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 2018

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.

21 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst

7 april
Technische dag 

28 april
Voorjaarsevenement

10 juni
Aarlandenrit

17-19 augustus
Verwenweekend

30 september
Najaarsevenement

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

Bestuurders snappen weinig van
milieuzones
Vier op de vijf automobilisten snapt helemaal 
niets van de regelgeving over milieuzones.
Daarbij lopen ze grote risico’s, want zo’n dertig 
procent van de weggebruikers rijdt gewoon
een stad in, terwijl ze daar eigenlijk niet mogen 
rijden en dus ongewild het risico lopen op een 
forse boete. Dat blijkt uit onderzoek onder auto-
mobilisten over de wirwar van milieuregels in 
Europese steden.

In veel Duitse steden zijn groene 
stickers verplicht
80 procent van de weggebruikers eist dat er 
eenduidige regels komen, zodat overal dezelfde 
richtlijnen gelden en gehandhaafd worden.
Ondertussen weren steeds meer Europese steden 
oudere auto’s uit hun stadscentra. In Nederland
nemen Rotterdam, Amsterdam en Utrecht met 
hun milieuzones daarin het voortouw.

In veel Duitse steden zijn groene stickers ver-
plicht en ook in Frankrijk hebben ze sinds kort 
milieustickers. In Antwerpen mogen sinds begin 
dit jaar 1,2 miljoen Nederlandse auto’s- ruim 14 
procent van het Nederlandse wagenpark – alleen 
met een dagpas de stad in. En dit is nog maar 
het begin.
Bijna alle landen hebben plannen om de eisen 
verder op te schroeven. Wordt vervolgd.



4 Nieuwjaarsreceptie 
21 januari 2018      Uitnodiging

U wordt verwacht in het 
gemaal De Cruquius. dit 
gemaal uit 1849 is een van 
de drie gemalen waarmee de 
Haarlemmermeer tussen 1849 
en 1852 is droog gelegd.
U wordt om 12.00 uur 
verwelkomt met een kopje 
koffie / thee en heerlijk 
gebakje. Na elkaar uitvoerig 
begroet te hebben en 
elkaars nieuwjaarswensen 
in ontvangst te hebben 
genomen, gaan we vanaf 
13.00 uur het museum onder 
begeleiding bezoeken, dit 
zal gebeuren met een Living 
History tour.

Na afloop van de rondleiding 
met uitleg komen wij terug 
in de trouwzaal van het 
museum, voor  een aangeklede 
borrel, en voor de toespraak 
en toast van de voorzitter op 
het nieuwe klassiekerseizoen.

Deze middag wordt u 
aangeboden door de MBKV en 
is bedoeld voor deelnemers 
met hun partners. Eventuele 
introducees zijn van harte 
welkom , maar zij betalen 
dan €42,00 per persoon. Deze 
middag is om circa 16.00 uur 
afgelopen.
U kunt zich weer aanmelden 

met het bijgesloten 
inschrijfformulier en deze 
retourneren aan Vera via
mbkv@live.nl

Graag tot ziens,
Bestuur MBKV

adres:
Cruquius Museum
Cruquiusdijk 27 
2142 ER Cruquius

Het MBKV bestuur heeft wederom voor u in 2018 weer een vol en leuk programma 
samengesteld. Het eerste evenement van 2018 is onze altijd druk bezochte 
nieuwjaars bijeenkomst. die deze keer wordt gehouden op zondag 21 januari 2018



Geschiedenis Cruquius Museum

In 1840 werd de eerste spade 
gestoken voor de 63 kilometer 
lange ringvaart en ringdijk. 
In 1847 startte de bouw 
van De Cruquius, ze werd 
voltooid in 1849. Na die jaar 
en drie maanden was 800 
miljoen kubieke meter van de 
Haarlemmermeer opgepomt, 
en was de drooglegging van de 
Haarlemmermeer in juli 1852 

een feit. Dit gemaal deed dit 
met nog 2 andere gemalen, 
te weten het gemaal De 
Leeghwater en gemaal Lijnden

Het gemaal deed geen actieve 
dienst meer sinds 1912, vanaf 
dat jaar was de Cruquius een  
reservegemaal. In 1912 werd 
het definitief stilgelegd, de 
officiële sluiting vond plaats 
op 10 juni 1933.
Stoomgemaal De Cruquius 
is een uniek voorbeeld van 
neogotische architectuur in 
Nederland.

Het gebouw heeft zware 
steunberen, spitsboogramen 
en kantelen. Binnen is 
veelvuldig gebruik gemaakt 
van gietijzeren ornamenten. 
De pompen werden 

aangedreven door de grootste 
stoommachine ter wereld. 
De imposante combinatie 
van techniek en architectuur 
maken het stoomgemaal De 
Cruquius tot een industrieel 
monument van wereldformaat.

De trots van Cruquius 
Museum is de wereldberoemde 
stoommachine uit 1849, die 
in de machinekamer in volle 
glorie is te bezichtigen. De 
grootste cilinder ter wereld, 
met een diameter van 3.66 
meter, bevindt zich onder de 
bedrijfsvloer. De acht pompen 
bevinden zich aan het eind 
van de balansarmen. elke 
pomp kan per slag 8000 liter 
water bijna 5 meter omhoog 
pompen, per minuut
werden er 5 slagen gemaakt.
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VERWENTIJD
Waren we bij het vorige 
verwenweekend dichter bij 
huis gebleven, deze keer gaan 
we naar het Westerwald, een 
prachtig natuurgebied met 
bossen en dalen, burchten en 
kastelen, gelegen boven de Rijn 
tussen Koblenz, Bonn en Siegen.
We beloven U zeker weer een 
verrassend weekend, want we 
laten ons dit keer verwennen 
in het prachtige, midden in de 
bossen gelegen Wellness Hotel 
Zugbrücke. Er is een 1500m2 
grote Wellness met zwembad. 
Ons geboekte arrangement, hoe 
toepasselijk, heet “Verwöhnzeit”

DATUM
Het weekend van vrijdag 
17 augustus t/m zondag 19 
augustus 2018.

PROGRAMMA
Wij ontvangen u vrijdagmiddag 
rond 16.00uur met een hapje 
en een drankje op het prachtige 
terras, want wij gaan weer 
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 het restaurant, 
alwaar een Dinerbuffet, dan 
wel een Verwöhnmenu wordt 
geserveerd.
Na wellicht nog een afzakkertje 
in de bar, is het tijd om te 
genieten van de nachtrust. 
Voor de deelnemers aan het 6e 
verwenweekend beloof ik u, 
dat de kamers en bedden zeer 
aangenaam zijn!!!!.
Zoals u elders in dit Journaal 
heeft kunnen lezen, is het 
vertrouwen in de organisatie 
kennelijk erg goed, want alle 19 
deelnemers hebben spontaan 

alweer ingeschreven voor dit 7e 
Verwenweekend.

Wij starten zaterdag na het 
ontbijt om 9.00uur voor de 
zeer afwisselende rit. We 
bezoeken een gigantisch oud 
fabriekscomplex, waar u kunt 
zien en beleven, hoe rond 1900 
in de basaltindustrie werd 
gewerkt.
De koffiestop is bij een heerlijk 
ouderwetse “Mühle”, nu een 
soort hotelbedrijfje, dat in de 
tijd stil is blijven staan. We 
lunchen natuurlijk weer op een 
heel bijzondere locatie.

De routes voeren uiteraard 
via kleine binnenwegen en 
dorpjes, waar u nog nooit van 
gehoord heeft. Tegen 17.00uur 
zijn we 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 (of het 
“Verwöhnmenu) en natuurlijk 
hebben we weer voor heerlijke 
live muziek gezorgd verzorgt 

7e Verwenweekend
17-19 augustus 2018
Na  het succes van de vorige 6 “verwenweekenden” kan een 7e weekend niet 
uitblijven. Daarom is het ons een genoegen, U hierbij uit te nodigen voor deelname 
aan het 7e Verwenweekend.
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door Dirk Balschus. Hij heeft 
al vaker voor ons opgetreden. 
U kunt een dansje maken op 
goede oude en moderne muziek 
en wij weten inmiddels, dat deze 
“alleinunterhalter” geweldig 
speelt en weet wat een gezellige 
avond betekent.

Zondag heeft u alle tijd en na een 
uitgebreid ontbijtbuffet is dit 7e 
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 25 equipes. De 
kosten hebben we erg scherp 
gecalculeerd op 312,50 pp. ofwel 
625,00 per equipe. Vorig jaar 
waren de drankjes bij de lunch 

voor eigen rekening. Maar het 
afrekenen werd zo chaotisch, dat 
ik dit jaar de lunch ook inclusief 
drankjes heb gebudgetteerd. 
Kortom dan zijn alle kosten voor 
het gehele arrangement, zoals 
de hotelkosten, diners, lunch, 
drankjes en hapjes vrijdag en 
zaterdag tussen 16.00-18.00 
uur en ’s-avonds tussen 20.00-
23.00uur ingecalculeerd. 
Natuurlijk ook de muziek, het 
rallybord, de routeboeken en 
toegang. Er is dus nog beperkt 
plaats en U kunt zich aanmelden 
bij Vera Sintenie via de mail 
mbkv@live.nl Een vooruitbetaling 
van €100,00 d.m.v. automatische 
incasso is uw zekerheid en bewijs 
van deelname. Uiteraard wordt 
dit bevestigd aan u.

LOKATIE
Wellnesshotel Zugbrücke
Brexbachstrasse 11/17
56203 Höhr-Grenzhausen.

TENSLOTTE
Vol is echt vol, dus meld 
u z.s.m. aan. Ik heb een 

aanvullende optie tot 1 mei. 
Degenen, die zich al hebben 
aangemeld, heb ik genoteerd. 
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.De route naar het 
hotel kunt u via de autobaan 
ArnhemA12 en dan A3 nemen, 
of via Nijmegen A73 en dan de 
A61. De afstand is ca 280km. 
Op dit moment van schrijven 
zijn er op de A61 meerdere 
bouwplaatsen, dus ik zou de A3 
nemen. Maar houdt u dat tzt ook 
in de gaten. Ik adviseer wel om 
’s-morgens weg te rijden, want 
al vroeg in de middag zitten 
de autobanen erg vol. U kunt 
al vanaf 14.30uur in het hotel 
terecht.

Wij zien uit naar uw komst,
Hartelijke groet,

NaMeNs het Bestuur

Wilko eN atie looJeNga
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Ieder jaar op de tweede zondag in juni 
is het in Nieuwveen een oldtimer-drukte 
van jewelste!

Die zondag de 10e juni is er de start van de gebruikelijke 
Aarlandenrit door het noordelijke deel van Het Groene Hart en 
zoals het er nu uitziet, zal dit een grote ronde om de Hollandse 
Plassen gaan worden, maar als de uitzetter op andere en nog 
leukere ideeën komt, kan dit zomaar anders worden.
Start en “landing” zal weer op dezelfde locatie zijn waar we 
de faciliteiten tegen een zeer geringe vergoeding mogen 
gebruiken, tenslotte steunen we met onze bijdragen ook nog 
eens een goed doel: een kindertehuis in Portugal.
Ook dit jaar hebben we weer de nauwe samenwerking met de 
lokale Rotary Club, die, met hun netwerk en de nodige hand- 
en spandiensten op de dag zelf, een enorme bijdrage leveren 
aan het succes van de dag.
Tijdens de middag wordt u getrakteerd op een gezellige 
picknick op een leuke locatie langs de route en afsluitend een 
borreluur met een uitgebreide barbecue.

Kortom, reden genoeg om deze datum alvast in de agenda’s te fixeren want er is eigenlijk 
geen reden om niet mee te komen rijden met de oldtimer, een Mercedes of zomaar eens een 
ander merk wat er wellicht wel pal naast staat in de garage…

Aarlandenrit 2018  
zondag 10 juni 2018
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PASSIE VOOR AUTO’S

Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club
verzekeren – pechhulp – belangenbehartiging – evenementen

Wij willen die passie delen. 
Daarom is de KNAC al meer dan 100 jaar dé vereniging 
waar autoliefhebbers zich zo thuisvoelen. Wij zorgen 
ervoor dat u kunt blijven autorijden. Meer informatie? 
Ga naar www.knac.nl en ontdek de vele voordelen.

C160944 KNAC Advertentie_A4.indd   1 03-02-17   14:02
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Even voorstellen:
Jan Boon, geboren op 12 februari 

1956 in Amsterdam, en opgegroeid 

in Amstelveen. Echter vanwege het 

feit dat mijn beide ouders van Texel 

afkomstig waren, heb ik als baby al 

kennis gemaakt met het eilandleven; 

vaak logerend bij mijn oma en later 

bij mijn tante in Den Hoorn. Texel 

en de zeeën eromheen trokken dus 

al van kinds af aan en dat leidde in 

1972 tot een eerste kennismaking 

met het NIOZ (Nederlands Instituut 

voor Onderzoek der Zee) dat in 

1969 vanuit Den Helder naar Texel 

verhuisd was. Mijn eerste onderzoek 

als middelbare scholier richtte zich 

op het effect van olieverontreiniging 

op de conditie van het verenkleed 

van zeevogels die in kooien op 

het terrein werden gehouden. 

Deze kennismaking groeide 

uit tot een studie biologie met 

scheikunde met als hoofdvakken 

microbiologie en toxicologie (de 

leer van het gedrag en de effecten 

van gifstoffen). Het doctoraalvak 

hierover, weer bij het NIOZ, leidde 

tot een promotieonderzoek aan de 

bioaccumulatie van gifstoffen, de 

groep van polychloorbiphenylen 

(PCBs), in het voedselweb van de 

Waddenzee (1981-‘84). Deze PCBs 

waren in de jaren zeventig en 

tachtig de oorzaak van het geringe 

aantal nakomelingen van zeehonden 

in de Waddenzee. In 1981 op Texel 

ook getrouwd met Barbara van 

Leeuwen. Barbara is ook op een 

eiland geboren, zij het dan heel wat 

groter en véél warmer: Java (Jakarta)

Hierna volgde een aanstelling 

als (eerste) ecotoxicoloog bij het 

Rijksinstituut voor Kust en Zee 

van Rijkswaterstaat in Middelburg 

en Groningen. Hier onder andere 

samen met Staatstoezicht op de 

Mijnen een ‘beslisboom’ opgezet 

over de toelating van stoffen 

die offshore mijnbouw graag op 

de Noordzee wilde gebruiken 

bij de olie- en gaswinning. 

Voornaamste criteria: giftigheid, 

gevaar voor bioaccumulatie en de 

afbreekbaarheid in het milieu.  In 

1988 toch weer een aanbod van 

het NIOZ om de nieuwe afdeling 

“Beleidsgericht onderzoek Noordzee 

en Waddenzee” te komen versterken. 

En tja, hoewel het werk bij RWS 

zeker leuk en uitdagend was, was 

de verleiding om terug te gaan naar 

Texel te groot en dus trok ons gezin, 

inmiddels uitgebreid met dochters 

Angelique (1984) en Charlotte 

(1986) terug naar “het gouwe Boltje’, 

zoals de Texelaars hun eiland graag 

noemen.

Daarna gewerkt aan de interactie 

tussen PCBs en bepaalde enzymen 

in de lever van met name 

zeehonden. Deze kunnen sommige 

typen PCB-moleculen omzetten, 

waardoor deze niet bioaccumuleren. 

Dat betekent echter niet dat ze niet 

meer giftig zijn; ze worden anders 

giftig; via een ander mechanisme 

dus.

Ook werkte we aan de invloed van 

organotin verbindingen uit aangroei-

werende verf om schepen. Deze verf 

wordt onder de waterlijn toegepast 

om aangroei te voorkomen. Dit 

houdt de scheepsromp glad en het is 

dus goed voor de stroomlijn van het 

schip en dus voor de uitstoot via de 

schoorsteenpijp. Op de scheepshuid 

moet de verf dus giftig zijn maar 

in het omringende zeemilieu niet 

meer. Helaas ging die vlieger niet 

op. Zeeslakken zijn in tegenstelling 

tot landslakken tweeslachtig; er 

zijn dus mannetjes en vrouwtjes. 

Bij vrouwelijke slakken trad 

nu onder invloed van de giftige 

verf “vermannelijking“ op; zij 

ontwikkelden een penis-homoloog 

en een zaadleider. Bij sommige 

soorten overgroeide de zaadleider 

de vrouwelijke geslachtsopening, 

waardoor de dieren onvruchtbaar 

werden. Door ons werk bleek dat 

Interview met een  
markante STER-liefhebber 
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dit niet alleen in de buurt van 

zeehavens gebeurde maar ook 

op volle zee. Op de Noordzee en 

in de Staat van Malakka tussen 

Sumatra en Maleisië bestond 

er ook een duidelijke relatie 

op de monsterpunten tussen 

scheepvaartdrukte en “imposex”, 

zoals dit verschijnsel wordt 

genoemd. Dit resultaat heeft er in 

belangrijke mate toe bijgedragen 

dat de International Maritime 

Organisation (IMO); de VN-

organisatie die voor de wereldwijde 

scheepvaart de regels vaststelt, 

het gebruik van dit type aangroei-

werende verf nu wereldwijd heeft 

verboden. 

Ook bestudeerden we gebromeerde 

vlamvertragers. Deze verbindingen 

worden in elektronische apparatuur 

en in meubels, gordijnen etc. 

toegepast om de brandbaarheid te 

vertragen. Een uitstekende zaak 

dus voor het toepassingsgebied 

waarvoor ze gemaakt zijn. Echter, de 

moleculen van sommige mengsels 

leken wel erg veel op die van PCBs; 

chloor en broom horen namelijk 

tot dezelfde chemische familie 

(de halogenen) en vertragen de 

biologische afbraak van organische 

stoffen. Toen er eind-negentiger 

jaren dan ook meerdere potvissen 

aanspoelden op de Nederlandse 

stranden hebben we monsters 

genomen. Potvissen horen in de 

Noordzee niet thuis; ze leven en 

eten in diepe wateren; de mannetjes 

’s zomers in het hoge Noorden 

bij Noorwegen. Uit het feit dat 

we vertegenwoordigerts van de 

gebromeerde vlamvertragers in 

hun spek aantroffen, trokken wij 

de conclusie dat ook dit ”global 

pollutants” zijn. Dit leverde mij 

m’n publicatie in het Tijdschrift 

“Nature” op; voor wetenschappers 

zeker in die tijd een enorm eervolle 

presentatie. 

Na meer onderzoek aan gedateerde 

sedimentkernen uit de zeebodem 

en de bodem van meren, onder 

andere in opdracht van de 

broomindustrie, bleek dat het wel 

degelijk de industriële mengsels 

waren die we in de milieumonsters 

aantroffen. In de Noordzee waren 

de concentraties in bodemdieren 

vooral hoog bij de monding van de 

rivier de Tyne, Aan die rivier stond 

ook een productiefabriek; die is 

na vervolgonderzoek in de rivier 

zelf door onze Engelse collega’s 

uiteindelijk dichtgegaan.

Maar naast al dit zeewerk was en is 

er altijd een interesse in auto’s; dat 

viel mensen al op toen ik drie jaar 

oud was. En via het NIOZ kwam ik 

ook in contact met de MBKV: Jan 

Heijne organiseerde in 2013 het 

Texelweekend en hij vroeg me of ik, 

inmiddels als hoofd Communicatie 

&PR,  de club een rondleiding bij 

ons instituut wilde geven. Nu, 

dat vond ik natuurlijk erg leuk 

en ik was benieuwd welke mooie 

bolides er op ons parkeerterrein 

zouden verschijnen. En ik werd niet 

teleurgesteld: van 170V, via ponton 

naar Heckflosse en meerdere SL’s; 

vooral Pagodes zag ik veel. Als dank 

kregen Barbara en ik die avond in 

Hotel de Pelikaan het lidmaatschap 

van de MBKV aangeboden; een 

gebaar waar we waar we tot op de 

dag van vandaag veel plezier aan 

beleven.

De SL
Ja, die kwam via een behoorlijke 

omweg. Begin 2002 ging ik met ons 

hoofd van de rederij mee naar Joop 

Stolze Klassiekers in de Lier. Mijn 

collega is een groot klassiekerfan 

en hij had al diverse auto’s 

gerestaureerd. Deze keer had hij z’n 

zinnen gezet op een Jaguar MK-II en 

die hebben we ook opgehaald. Daar 

stond ook een E-type 2+2 coupé die 

mij wel aansprak en we spraken af 

om die auto het volgende weekend 

nader te komen bekijken. Maar 

gedurende die week sloeg bij mij 

de twijfel ernstig toe: “een dichte 

auto, wil ik dat wel, daar gaat de lol 

misschien gauw af”. Dus afgebeld 

en de klassiekerdroom belandde 

in de ijskast. Maar toen, mei, 

Moederdag; een klassiekerfestival 

op de haven van Oudeschild op 

Texel. Ik natuurlijk heen; ook 

vanwege mijn vriend/collega. En 

daar stond ie te koop: een 280SL 

R107 van eind 1976; zilvergrijs 



(“Astralsilbermetallic”) met een 

blauwe kap en dito interieur. Ik 

wist dat dit de lievelingsauto van 

mijn helaas al in 1980 veel te vroeg 

overleden schoonvader was. Hij 

had na z’n pensionering als KLM-

piloot op de DC-10 in Spanje willen 

overwinteren en daar zo’n auto 

kopen. En ja, omdat het Moederdag 

was, dacht ik: “da’s nou een leuk 

cadeau” (enig eigenbelang was hier 

niet vreemd moet ik bekennen…). 

Dus Barbara gebeld en die vond 

het ook een goed idee; waaraan 

het (originele) kenteken 70-PA-78 

zeker meewerkte. Mijn dochter heeft 

inmiddels opgemerkt dat je dat ook 

kan lezen als 7-0PA-78. Voordeel van 

een auto kopen op Texel is dat je snel 

even een garage kunt vinden waar de 

auto op de brug kan; de compressie 

kan worden gemeten etc. Dat leverde 

een voldoend betrouwbaar geheel 

op en de koop werd gesloten. Wel 

hebben we de auto in de winter 

van 2002/2003 bij autospuiterij 

Betsema hier op Texel opnieuw laten 

spuiten in de originele kleur. In 2015 

kreeg de auto een nieuwe cabriokap 

bij Cabriopartner in Leersum. De 

originele 6,5*14” lichtmetalen 

“Barockvelgen” heb ik via de Duitse 

R/C 107SL club vervangen door 

7*15”velgen in precies hetzelfde 

design; die zijn in Duitsland ook 

door MB toegelaten. Voordeel: 

daar zijn veel gemakkelijker (en 

goedkoper) nieuwe banden voor te 

krijgen en ik vind het geheel ook net 

wat stoerder staan zonder ordinair te 

worden. 

Nu ik inmiddels veel meer weet 

van de Mercedes 107-serie moet 

ik concluderen dat we de auto best 

naïef en spontaan gekocht hebben; 

van “vor-MOPF” (MOdellPFlege in 

1985)  en  “nach-MOPF” modellen 

had ik toen nog nooit gehoord. Maar 

we hebben in de afgelopen 16 jaar 

vele mooie tochten ondernomen; 

niet in de laatste plaats Wilco en 

Atie’s MBKV verwenweekenden.  Dan 

rijden we vaak samen met Tinus 

en Toos Dukker met hun mooie 

donkerrode 170V. 

Hier en daar wel wat pechgevalletjes 

gehad hoor, maar die waren zo 

dat we er aan het einde mooie 

herinneringen aan over hielden. 

De auto is op Texel in onderhoud 

bij Garage Grisnigt; daar kunnen 

ze gelukkig nog goed met onze 

klassieker omgaan. Specialistische 

vragen stel ook ik weleens aan 

de Techniekreferenten van de 

Duitse R/C107 SL-Club en aan het 

Sterrenservicecentrum in Elburg, 

waar ik door de technische dagen 

van de MBKV kennis mee heb 

gemaakt. Ook een heel behulpzaam 

team daar, onder leiding van Herman 

Schutte.

Dilemma
Kan dat eigenlijk nog wel, zo’n 

klassiekerhobby in deze tijd van 

mondiale opwarming onder invloed 

van CO2? De SL gebruikt natuurlijk 

met zo’n 15 L/100 KM een sloot 

benzine, leidend tot een hoge 

CO2 uitstoot. Wel hebben we in 

2005 tijdens een bezoek aan onze 

vrienden in Hamburg bij Mercedes 

Classic Center Leseberg een Würm 

3-weg katalysator laten monteren. 

Deze katalysatoren zijn door 

Mercedes officieel goedgekeurd voor 

montage achteraf en verminderen 

de uitstoot van onverbrande 

koolwaterstoffen, koolmonoxide en 

stikstofoxiden (NOx) tot het EURO2 

niveau. Bij de aanschaf van een 

nieuwe auto in 2011 wel bewust 

gekozen voor een Toyota Prius; dan 

is de CO2-uitstoot van de dagelijkse 

auto in ieder geval met 5-6 L/100 

km een heel stuk lager. Geïnspireerd 

door de SL wel met een panorama 

schuifdak; het is eigenlijk een soort 

cabrio-limousine; vergelijkbaar met 

de 170V van onze voorzitter Joost 

Struijk. Ook ons huis is onlangs 

geheel na-geïsoleerd. Ja en zo doen 

we het dus; in totaal hebben we in 

16 jaar met en voor ons plezier zo’n 

58000 km met de SL gereden; soms 

wel met een beetje schuldgevoel 

maar nog niet zoveel om er totaal 

mee te stoppen. We hopen jullie 

allen dus volgend jaar weer een paar 

keer te zien.

Met vriendelijke MBKV-groet,

Jan & Barbara Boon 
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13Stand van zaken
milieuzones
italiaanse toestanden in zicht

Het kabinet Rutte III wil dat er in 
het hele land één systeem met 
eenduidige categorieën en borden 
komt voor alle milieuzones. Bij 
voorkeur in lijn met het systeem 
dat Duitsland hanteert en waar 
iedereen de regels snapt.
En toen… kwam de gemeente 
Arnhem.

Het Arnhemse college van B&W 
heeft zich namelijk voorgenomen om 
dieselauto’s van voor 2004 te weren 
uit het stadscentrum. Daarmee gaat 
Arnhem verder dan enig andere 
Nederlandse gemeente en wordt de 
lappendeken aan regelgeving, iets 
waarvoor de KNAC al vanaf het begin 
waarschuwde, steeds meer realiteit. 
Te meer daar het aantal gemeenten 
dat een milieuzone overweegt met de 
dag groeit.

Vrachtwagens
Het fenomeen milieuzone is nu tien 
jaar oud. Automobilisten merkten er 
aanvankelijk weinig van, omdat het 
om vrachtwagens ging. Dit veran-
derde toen Utrecht in 2013 met een 
milieuzone voor personenauto’s 
kwam. Reden voor de KNAC om een 
serie rechtszaken te beginnen, om de 
belangen van automobilisten in het 
algemeen en die van haar leden in 
het bijzonder te verdedigen. Belang-
rijkste punten uit de rechtszaken 
waren:
• de milieuwinst (als die er al is) 

staat niet in verhouding tot de 
kosten

• dieselmotoren ouder dan 15 jaar 
zijn niet per definitie vuiler dan die 
van 14 jaar en jonger

• en: het bord voor een milieuzone 
voor personenauto’s had geen wet-
telijke status

Rotterdam
De Raad van State oordeelde echter 
dat de gemeente nou eenmaal het 
recht heeft om dergelijke beslis-
singen te nemen en dat de combi-
natie van borden zoals Utrecht die 
gebruikt niet verboden is. Intussen 
werd in Rotterdam ook een milieu-
zone voor personenauto’s ingevoerd. 
Alleen ging het daar ineens ook om 
benzineauto’s! De Stichting Rot-
terdamse Klassiekers (SRK) vocht 
het verkeersbesluit met succes aan, 
waarna benzineauto’s toch weer de 
stad in mochten. In een poging dat 
te blokkeren nam de lokale ver-
keerswethouder doodleuk een nieuw 
verkeersbesluit. Maar daar ging de 
rechter niet in mee, zodat benzine-
auto’s (voorlopig) dus gewoon de 
stad in mogen.

Publicaties
Doel van milieuzones is om de lucht 
in de stad schoner te krijgen. Daar is 
uiteraard niemand op tegen, ook de 
strijdlustige SRK en de KNAC niet. 
Maar de (peperdure!) milieuzones 
sorteren nauwelijks of geen effect, 
blijkt uit metingen. Daar komt bij 
dat de luchtkwaliteit in Nederland 
de laatste 40 jaar sowieso al specta-
culair verbeterd is. De onderstaande 
3 tabellen laten dit nog eens zien. 
Zowel als het gaat om fijnstof als om 
stikstof is er de laatste 10 jaar sprake 
van een gestage verbetering. En dan 
hebben we het nog even niet over 

het feit dat de impact van personen-
auto’s op de totale vervuiling maar 
heel beperkt is.

Broeikasgassen
En CO2 dan? Op dit vlak is sprake 
van een bijkomend probleem. 
Diesels stoten relatief namelijk veel 
fijnstof en stikstof uit, maar juist 
weinig CO2. Bij benzineauto’s is 
dit precies andersom. Oftewel: het 
vervangen van diesels door benzi-
neauto’s verhoogt de CO2-uitstoot 
en zou dus juist bijdragen aan de 
opwarming van de aarde, iets dat we 
ook niet echt willen.
In de derde grafiek wordt de bijdrage 
van personenauto’s aan de hoeveel-
heid broeikasgassen inzichtelijk 
gemaakt. Ook hier blijkt die invloed 
uiterst beperkt. Het instellen van een 
milieuzone kán dus ook maar weinig 
bijdragen aan schonere lucht. Wel 
moet worden opgemerkt dat het hier 
gaat om de landelijke trend, waarbij 
er afwijkingen in de binnensteden 
mogelijk zijn.

100 zones in Italie
Kijken we tot slot naar Europa, dan 
schieten de milieuzones als padden-
stoelen uit de grond. Met allemaal 
verschillende systemen en regeltjes. 
Vandaar dat de KNAC recentelijk 
nog waarschuwde voor ‘Italiaanse 
toestanden’, tenzij er uniforme regels 
komen, bij voorkeur zelfs in heel 
Europa. Het schrikbeeld is vooral 
Italie, waar al ruim 100 steden met 
milieuzones zijn, met elk hun eigen 
regeltjes. Dat moeten we zien te 
voorkomen; Nederland mag geen 
‘Little Italy’ worden.



14 ATC Excursie
Mercedes-Benz, Porsche & Audi fabrieken
Zaterdag 14 okt. j.l. vertrokken 
wij met een club van 41 
personen(uiteraard met een 
Mercedes-Benz bus)richting 
Duitsland. Doel: een excursie bij 
Porsche, Audi en de Mercedes-
Benz bus fabrieken.

De reis was perfekt verzorgd door 

Pelikaan reizen i.o.v.de ATC afd. 

Kennemerland en N.H. De ATC is 

een landelijke vereniging voor ie-

dereen uit de Auto-Techniek. Na de 

eerste lunch stop in Duisburg, door 

naar Mannheim voor ons overnach-

tingshotel. Na het diner met ons ei-

gen groepje vrienden(waaronder Ab 

Augustinus, Cees Sintenie en Ray-

mond Jak) het centrum van Mann-

heim verkend.

Erg gezellig en ze verkochten er ook 

bier.

De volgende dag vertrek naar Stutt-

gart voor bezoek aan het Porsche Mu-

seum. Wat een imposant en prachtig 

gebouwd complex! Bij eerdere ex-

cursies zijn wij ook in het Mercedes-

Benz en het BMW museum geweest. 

Het lijkt wel of deze grote merken 

met elkaar hebben willen wedijve-

ren wie het mooiste en meest futu-

ristische complex kon neerzetten. 

Persoonlijk vind ik het complex van 

BMW het meest indrukwekkend ook 

omdat daar mooie kunstwerken in 

verwerkt zijn, gevolgd door Mer-

cedes en dan Porsche. het Porsche 

complex is ook het kleinst(tussen 2 

haakjes)logisch ook,want die andere 

2 merken hebben veel meer model-

len gemaakt waarbij Mercedes ook 

nog al zijn vrachtwagen-modellen 

showt Maar als je in de buurt komt, 

ga deze musea bezichtigen, je zal er 

geen spijt van krijgen. Mijn verhaal 

wordt te lang als ik alle modellen 

moet noemen die geshowd worden.

Een model van Porsche moet ech-

ter even vermeld worden. Dat is de 

enige oer-Porsche type 1947/48 die 

er nog bestaat.Deze in nieuwstaat 

verkerende auto werd gekocht door 

een Zwitserse dame.Na 10 jaar kreeg 

zij een voorstel van een slimme Por-

sche medewerker, om haar auto gra-

tis om te ruilen voor een gloednieuw 

exemplaar. Die mevrouw dacht de 

deal van haar leven te sluiten en zei 

ja!! Deze oer-Porsche (zie ingelaste 

foto) staat nu in het museum en is 

onschatbaar veel geld waard (vele 

miljoenen).

De volgende ochtend vertrokken naar 

Audi –Neckarsulm voor fabrieks-

en museumbezoek, waar ongeveer 

17.000 mensen werkzaam zijn. Ook 

dit museumcomplex kan weer wed-

ijveren met eerder genoemde 

musea. 

Hier zie je ook de ingesmolten mer-

ken als NSU (R.O.80) en DKW staan, 

geweldig mooi allemaal, een bezoek 

meer dan waard ! In de middag de 

fabrieken bezichtigd met een hele 

enthousiaste gids.

Natuurlijk zijn wij allemaal Merce-

des-Benz freaks, maar als je ziet hoe 

die Audi.s gefabriceerd worden,  zo 

perfekt , vraag ik mij toch werkelijk 

af, kan het dan nog beter ?

De volgende dag weer richting 

Mannheim voor een bezoek aan de 

Mercedes-Benz autobus fabrieken. 

Ook weer geweldig, wij zagen voor-

al de produktie van de Stads – en 

Lijnbussen(ook de gelede types). En 

een elektrisch exemplaar.Ik kreeg 

echter de indruk dat onze gids (een 

echte gepensioneerde Diesel vete-

raan) hier nou niet zo warm voor 

liep. Voor mij heel begrijpelijk,want 

ik ben ook zo,n gepensioneerde ve-

teraan.

Na dit bezoek weer richting Neder-

land waar we na een uitstekend af-

scheidsdiner in “de Turfhoeve” in 

Sevenum huiswaarts keerden. Wij 

kunnen terugkijken op een zeer ge-

slaagde, interessante en gezellige 

excursie......

rayMoNd Jak.
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Deze bijeenkomst werd gehouden in Overveen in de schitterende “bloemenzaal” 
van de Orangerie op het Landgoed Elswout.
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Traditioneel op de tweede zondag 
in de maand juni wordt door de 
MBKV in samenwerking met 
Rotary Ter Aar een gezelligheidsrit 
georganiseerd door Het Groene Hart 
van Nederland.
De Aarlandenrit staat open voor alle 
merken oldtimers ouder dan 30 jaar 
en ook voor meer recente cabriolets, 
die meestal worden gereden door de 
sponsors van de rit.
Met de gezamenlijke inbreng van 
de deelnemers en deze sponsors 
sprokkelt de organisatie dit jaar 
bijna €20.000,= bij elkaar voor het 
goede doel: het kindertehuis Bom 
Samaritano in Portugal.

De deelnemers verzamelen zich op 
de zondagmorgen in Nieuwveen op 
het terrein van Landgoed De Ursula 
en genieten van het gebruikelijke 
kopje koffie of thee, ontmoeten oude 
en nieuwe bekenden en wisselen 
wetenswaardigheden uit van 
velerlei aard.

Om 11.30 vraagt organisator Ab 
Augustinus de aandacht voor de 
laatste details van de rit en noemt 
ook de eventuele wegomleggingen 
en stremmingen tijdens de rit. 
Uiteraard voor zover deze 
stremmingen voor aanvang al 
bekend zijn, want tijdens de rit 
zou blijken dat de slagbomen bij 
een ophaalbrug in Haastrecht die 
middag spontaan kuren zouden 

gaan vertonen, waardoor de helft 
van het startveld via een alternatieve 
route weer terug naar Nieuwveen 
zou rijden.
Rond de klok van 12.00 uur zijn 
de meeste deelnemers gestart 

aan de hand van de bol-pijl 
routebeschrijving en de meesten 
van hen rijden bij de start feilloos in 
de juiste richting.
Echter een hechte groep MBKV leden, 
waarvan er overigens verdacht veel 
uit Santpoort en omstreken blijken 
te komen, rijdt vol overtuiging 180 
graden de verkeerde kant op…

De route leidt ons door de polders 
langs het “drielandenpunt” van de 
provincies Noord- en Zuid Holland 
en Utrecht langs binnenweggetjes, 
afgewisseld met provinciale wegen 
via Harmelen naar de Lopikerwaard 
met plaatsjes waarvan velen van 
ons nog nooit hebben gehoord: 
Lopikerkapel, Cabouw, Polsbroek  en 
Jaarsveld etc.

De lunch is dit jaar gesitueerd 
in de uiterwaarden van de rivier 
de Lek, waar de organisatie zoals 
gebruikelijk de picknick serveert 
vanuit de grote picknicktent met 
uitzicht op de scheepvaart op de lek 
en uiteraard ons eigen fantastische 
wagenpark.
Na de lunch weer “huiswaarts” naar 
Nieuwveen langs een bol-pijl route 
die zo mogelijk nog leuker is dan de 

heenreis, want wie is er ooit eerder 
in de dorpjes Bonrepas of Papekop 
geweest?

Na de lunch kan een deel van de 
route naar keuze worden vervolgd 
met een twaalftal ouderwetse 
kaartleesopdrachten, waarmee 
de “sportklasse” een extra leuke 
dimensie krijgt bij de rit! 
Ondanks de eerder genoemde 
spontane stremming, veroorzaakt 
door een wat minder bereidwillige 
slagboom in Haastrecht, komen 
alle deelnemers netjes op tijd 
terug op het landgoed De Ursula in 
Nieuwveen.
Daar is de startlocatie door een 
groepje vrijwilligers van de Rotary 
club inmiddels omgetoverd tot een 
groot terras met daaraan aansluitend 
een barbecue buffet, verzorgd door 
de cafébaas René uit Leimuiden die 
ook op locatie samen met zijn team 
zijn mannetje staat.

De dag wordt besloten met gezellig 
napraten op het terras en een 
uitstekende barbecue met vlees en 
vis, dus voor elk wat wils.
Als afsluiting van de gezellige dag 
doet organisator Ab Augustinus 
de prijsuitreiking van de toer- en 
de sportklasse en kan hij, dankzij 
ons aller inbreng, een cheque  
van €15.000,= uitreiken aan de 
directrice van het kindertehuis Bom 
Samaritano, die speciaal daarvoor is 
overgekomen uit Portugal.

16 Terugblik 2017
Aarlandenrit
Traditioneel genieten bij de Aarlandenrit 11 juni 2017 
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In 2016 hebben Wilko en Atie 
vastgesteld dat het Sauerland in 
alle windstreken was bekeken in 
de jaren daarvoor. Er waren geen 
wegen meer waarmee hij de leden 
kon verrassen. Daarom was voor 
2017 gekozen voor het Ruhrgebied 
met een start in Nederland. Het 
geboekte hotel was een voormalig 
nonnenklooster in Boxmeer, 
genaamd Elsendael, waarover 
later meer.

In de loop van de namiddag 
arriveerden alle deelnemers in 
meer of mindere mate na een strijd 
met de vrijdagse files. Het weer 
onderweg was goed en voor de 
avond werd een buitje verwacht, 
maar who cares….De borrel begon 
al heel gezellig in de bar. Voor de 
avond was onder een luifel buiten 
alles in gereedheid gebracht 
voor een gezellige barbecue. Dat 
hebben we geweten. Alle mooi 
weer praatjes en gebeden waren 
nog niet afgelopen of het werd 
donker. De bui die volgde hield 
het midden tussen een tropische 
moesson en een West Europese 
slagregen. Gelukkig bleven we 
droog onder het opgezette tentzeil, 
maar menigeen twijfelde of dat 
zou lukken. (Zie de foto’s). Daarna 
werd het toch weer heel gezellig.

Het klooster was zoveel mogelijk 
in de oude staat gehouden en het 
kostte ons niet veel verbeelding 

om voor te stellen hoe de nonnetjes 
vroegen genoten van alle luxe (!). 
Het waren trouwens wel allemaal 
kleine nonnetjes. Zo hier en daar 
moest flink gebukt worden om 
ongeschonden van A naar B te 
komen. Dat lukte bijna iedereen. 
Ook de kapel was in de originele 
staat gehouden en die zag er 
nog uit alsof dagelijkse diensten 
werden gehouden.

Wilko en Atie hadden voor de 
zaterdag een mooie route uitgezet 
die ons al snel vanuit Nederland 
in Duitsland bracht. Voor we het 
wisten zaten we om 10.00 uur 
aan de appeltaart met slagroom 
in Kevelaer, ons volgende Roomse 
avontuur, want hier bevindt zich 
het grootste bedevaartsoord van 
Duitsland. Het was goed te zien dat 
sommigen van onze deelnemers 
de diverse gedenkplaatsen met 
gepaste eerbied bekeken, waarbij 
hun gedachten teruggingen naar 
bijna vergeten tijden van Roomse 
lijdzaamheid, anderen bekeken 
met verwondering de pracht en 
praal die erom heen was gebouwd. 
De tour ging verder naar een 
typisch Duitse lunchlocatie waar 
we werden verwend met een 
heerlijke aardappelsoep.
Na de lunch werd de route, die als 
altijd weer perfect was uitgezet, 

vervolgd naar een stopplaats waar 
vele heren al verlangend naar 
hadden uitgekeken: De Brouwerij 
van Hertog Jan bier, waar we ook 
kortstondig nog genoten van een 
heerlijk glas. Daarna kwam de 
laatste serieuze test in de vorm van 
de rijproef. Deze uitdaging was 
voor sommigen van ons teveel. 
Wie stapt er nu in zijn klassieker 
om geblindeerd een stukje te 
rijden? Uiteindelijk allen. Onder 
veel hilariteit moest een zo klein 
mogelijk afstand worden bereikt 
tot een object, zonder dit te raken. 
Veel plezier en een mogelijke 
winnaar later reden we het laatste 
stukje terug naar het Klooster.

De zaterdagavond was als 
vanouds met een diner-dansant 
ouderwets gezellig en voor 
herhaling vatbaar. Dat leverde 
alvast 19 inschrijvingen op voor 
het verwenweekend van 2018, in 
de sfeer van de rijproef: “in the 
blind”
Op zondagmorgen werden Wilko 
en Atie door allen hartelijk bedankt 
voor een vroom Verwenweekend, 
natuurlijk met de vermelding dat 
ook Cees Schipper weer voor een 
prachtig routeboek had gezorgd.

Jos stelder

Een vroom verwenweekend 18-20 augustus

Terugblik 2017  
Verwenweekend

TERUGBLIK
2017SE

IZ
O
EN



18

Zondag 24 september rond 8.00 
uur gingen de gordijnen open. 
Volgens mij had ik gisteren onze 
280SL toch op de oprit gezet? Even 
later bleek grijs in dichte mist 
niet erg op te vallen. Gelukkig 
werd het zicht iets beter en 
konden we dankzij een onlangs 
gerepareerde verwarming met 
de kap los richting Lelystad. 
Wel een bijzondere ervaring om 

zo door de aardig dichte mist te 
rijden. En hoeveel auto’s er dan 
nog zonder verlichting rijden!
Na een extra rondje langs de 
haven werden we ontvangen 

in De Cantine’ in Lelystad en 
getrakteerd op koffie en heerlijke 
appeltaart. Even bijkletsen en 
op weg door de steeds zonniger 
wordende polder. 
Het routeboek loodste iedereen 
probleemloos de dag door. Wel 
een relatief dun exemplaar 
voor totaal 150 km vanwege het 
meerdere malen voorkomende ‘ 
einde weg links/rechts’, waarbij 

einde weg na ruim 20km bleek 
te zijn. Daarnaast stonden er 
in het routeboek de nodige 
wetenswaardigheden over een 
en ander waar we langs reden.

Na enige tijd was er een stop op 
Schokland, een voormalig eiland 
dat tot Unesco werelderfgoed 
behoort. In een prachtig 
museum kon iedereen de 
geschiedenis van het voormalig 
eiland bekijken. Ook was 
de ontstaansgeschiedenis 
van de Noordoostpolder 
prachtig verbeeld in tekst en 
filmfragmenten. Wat is daar 
hard gewerkt onder primitieve 
omstandigheden! De inmiddels 
volledig doorgebroken zon 
nodigde uit om nog even lekker 
op het terras te gaan zitten. 
Daarna op weg voor een heerlijke 
lunch bij Dorhout Mees. Het 
vervolg was nog steeds in volle 

Terugblik 2017
Zuiderzeetour
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zon en de route ging door de 
prachtige Oostvaardersplassen. 
De route was ook ontdekt door 
een enorm aantal motorrijders 
die in kolonne voorbij kwamen 
(nog niet gesloten clubhuis in 
de buurt?). Na voor de meesten 
ongeveer 150km kwam ‘De 
Cantine’ weer in zicht. De witte 
bolhoed  ging weer op de trailer 
(kleine achterlichtjes en dichte 
mist zijn geen goede combinatie) 
en op naar het zonnige terras. 
Iedereen werd ruim voorzien van 
een hapje en een drankje. Voor 
alle deelnemers het einde van 
een mooie rit met dank aan de 
organisatie.

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

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

reerde	klassiekers.	En	wat	is	het	dan	leuk	om	mensen	te	ontmoeten	met	dezelfde	passie:	Mercedes.
	
*	 Tot	ons	genoegen	zijn	er	veel	mensen	binnen	de	MBKV	volkomen	vrijwillig	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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