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Terugblik 2018
2018 zijn we gestart met onze 12e 
nieuwjaarsbijeenkomst in het Cruquius 
museum met een rijke historie dat het 
verhaal vertelt over de droogmaking 
van de Haarlemmermeer en de kracht 
van 19e--eeuwse stoomtechnieken en de 
eeuwenlange, oer Hollandse strijd tegen 
het water; met een theater gezelschap 
in kledij van die tijd: prachtig! Op 7 
april zijn we op de Technische Dag met 
een klassieke Mercedes -Benz bus naar 
Stolk in Balkbrug vetrokken en hebben 
daar een staaltje ambacht en handwerk 
ervaren: alsof we op schoolreisje waren. 
Een leuke ervaring!

Het voorjaarsevenement ‘alles uit de 
schuur’ was terug naar onze jeugd in 
het speelgoedmuseum Terschuur en 
daarna mooie auto’s bekijken in Hengelo 
bij Munsterhaus en Wiggers. Wat een 
verzoeking! De deelnemers hebben echt 
alles uit de schuur gehaald en dat was 
voor herhaling vatbaar: de aanwezige 
jeugd heeft genoten en daar ging het om.

De jaarlijkse Aarlandenrit op 10 juni is 
een mooie en goed verzorgde tocht door 
het Groene Hart, gevolgd door het 7e 

verwenweekend eind augustus. Wederom 
geheel volgeboekt en succesvol: een 
bestseller! Een uitstekend welnesshotel 
in Zugbrucke, een bezoek aan een ‘alte 
Muhle’ en een oud fabriekscomplex 
basaltbrekerij in Enspel. Prachtige 
foto’s, gezellige mensen, veel plezier en 
schitterend weer!
We zijn weer in staat geweest om een 
aantrekkelijk programma te maken 
waarin ieder kan ‘traditioneel genieten’.

Het programma 2019 staat inmiddels: kijk 
verder in dit nummer.

Bij het schrijven van dit voorwoord waait 
en regent het en staat de winter voor de 
deur. We hebben een prachtig seizoen 
gehad om met onze klassiekers te rijden 

en te genieten. Zo ook echtgenote Mirese 
en ik, we hebben genoten en hebben 
onder meer voor het eerst de Gran Premio 
Nuvolari (1000 km in 3 dagen) in Italië 
gereden met onze MB 220 SE; dat smaakt 
naar meer!

Vanaf de aanloop in 2006 en de oprichting 
van de MBKV in 2007 heb ik samen met 
velen de MBKV verder gebracht naar wat 
het nu is: een enthousiaste groep MB-
liefhebbers die wil genieten van hun auto 
samen met gelijkgestemden en dat heeft 
mij gemotiveerd om dat ruim 12,5 jaar te 
doen. Ik heb het graag gedaan. Maar het 
is tijd om het voorzitters- stokje over te 
dragen aan mijn opvolger en dat zal op de 
nieuwjaarsbijeenkomst in Januari 2019 in 
Vreeland gebeuren. Wij hopen velen van 
u te ontmoeten!

Ik heb de afgelopen jaren veel mensen 
ontmoet met dezelfde passie voor MB 
als ik en heb ook ervaren dat mijn 
kinderen en hun generatie naar andere 
MB-modellen en merken lonken. Dat 
fascineert me, speelt ook bij andere 
en vaak oudere leeftijdsgenoten en is 
inmiddels naast mijn huidige professie 
een nieuwe uitdaging: hoe vind je een 
nieuwe eigenaar voor je verzameling (?) 
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 2019!

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 2019

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.

20 januari
Nieuwjaarsreceptie

13 april
Technische dag 

12 mei
Voorjaarsevenement

16 juni
Aarlandenrit

30 aug - 1 sept
Verwenweekend

29 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

Kosten en Baten
Het bestuur van de Stichting MBKV heeft 
vastgesteld dat de reserves van de Stichting 
in de afgelopen jaren flink zijn gedaald. Dit 
komt voornamelijk omdat de goed bezochte 
Nieuwjaarsrecepties elk jaar een flinke hap uit 
de reserves nemen en de Stichting daarvoor nooit 
kosten in rekening heeft gebracht. Daarnaast is het 
zo dat de evenementen die worden georganiseerd 
in principe altijd kostendekkend moet zijn, maar 
dat is ook niet altijd in alle gevallen gelukt.

Daarom heeft het Bestuur tot de volgende 
aanpassingen besloten:

1.  De jaarlijkse contributie, die sinds de 
oprichting in 2007 nooit werd aangepast, 
wordt in twee stappen verhoogd. Per 1 
januari 2019 is de eerste stap van Euro 27,50 
naar Euro 30 per jaar. Per 1 januari 2020 
wordt de contributie verder verhoogd naar 
Euro 32,50 per jaar.

2.  Voor bijwonen van de Nieuwjaarsreceptie 
wordt een bijdrage gevraagd van E 15,00 per 
persoon.

3.  Bij afzegging van reeds gedane 
inschrijvingen op minder dan twee weken 
voor het evenement wordt de helft van de 
inschrijvingskosten per auto in rekening 
gebracht met een maximum van Euro 50 per 
auto.

Vanzelfsprekend zijn alle bestuursleden 
beschikbaar om nadere uitleg te geven over deze 
maatregelen. We willen tenslotte een gezonde 
Stichting blijven, die tot in lengte van jaren 
geslaagde evenementen kan organiseren voor 
haar leden.

Dank voor uw begrip,
Jos Stelder 

Penningmeester MBKV



4 Nieuwjaarsreceptie 
20 januari 2019      Uitnodiging

Ook in januari 2019 hebben 
wij weer een gezellige nieuw-
jaarsreceptie in voorbereiding 
op een leuke en onverwachte 
locatie, zoals jullie van ons 
gewend zijn.
Op zondag 20 januari worden 
jullie van harte uitgenodigd in 
het Healey Museum in Vree-
land.
Dit is een privé museum waar 
alle hersenspinsels van Donald 
Healey bijeen gebracht zijn.
Wij krijgen daar een rondlei-
ding door de uitermate en-
thousiaste eigenaar Hans v.d. 
Kerkhof en het zal ons ook niet 
ontbreken aan een lunch en een 
drankje verzorgd door Mevrouw 
v.d. Kerkhof en haar team.

Tijdens deze receptie zal onze 
voorzitter Joost Struijk zijn 
functie overdragen aan Jos 
Stelder, de huidige vice-voor-
zitter, dus voor iedereen een 
goede mogelijkheid om Joost 
persoonlijk te bedanken voor 
zijn inzet voor de club en dat 
al vanaf de oprichting.

Omdat voor de club de bodem 
van de schatkist in zicht begint 
te komen moeten we helaas 
een traditie doorbreken en dit 
jaar een eigen bijdrage gaan 
vragen voor deze receptie
.
Per persoon kunnen we geluk-
kig wel de schade beperken tot 
€15,=

Kort samengevat:
Zondag 20 januari van 11.30 
uur tot uiterlijk 16.00 uur

Locatie 
 Healey Museum 
 Bergseweg 28q
 3633AK Vreeland
 www.healymuseum.nl

Bijdrage entree en catering 
€15,= per persoon

Aanmelden:
Uiterlijk 13 januari 2019 
d.m.v het aanmeldingsformu-
lier bij:verasintenie@mbkv.nl

Tot ziens op 20 januari!

Bestuur MBKV

Beste MBKV vrienden,



Impressie van het Healey museum
Het Healey Museum neemt 
u mee terug in de tijd. In de 
rijke geschiedenis van Healey 
sportwagens. Er zijn een aantal 
unieke Healey’s te zien. Zoals 
een zogenaamde Works 3000 
Healey die speciaal door de 
fabriek gebouwd is om geschie-
denis te schrijven op de circuits 
van Sebring!

Uiteraard is er aandacht voor 
alle modellen die de Donald 
Healey Motor Company heeft 
ontwikkeld (van Sprites tot Big 
Healey’s). Ook de aller vroegste 
Healey’s krijgen een prominente 
plek in de collectie. Zo beschikt 
het museum over enkele War-
wick gebouwde Healey’s, waar-
onder een Sportsmobile uit 1949 
en een Silverstone roadster uit 
1950!

De collectie wordt verder gepre-
senteerd aan de hand van veel 
historisch materiaal. Zo vindt u 

er de originele blauwdrukken en 
tekeningen, trofeeën, routeboe-
ken, persoonlijke herinneringen 
van bekende Austin Healey cou-
reurs als Pat Moss en de Mor-
ley Brothers en nog veel meer. 
Ook aan de bekende ontwerper 
Gerry Coker en de technische 
man Roger Manadue zijn enkele 
vitrines gewijd. Daarnaast toont 
het museum een omvangrijke 
hoeveelheid modellen.

Het Healey Museum beschikt 
ook over veel historische films 
en uniek beeldmateriaal. In de 
bioscoop kunt u bijvoorbeeld de 
recordpoging met de AH 100S 
in Bonneville in 1954 op het 
grote witte doek bekijken. In de 
Museum Bibliotheek treft u ori-
ginele brochures en literatuur 
aan en is zelfs de corresponden-
tie van Donald Healey met zijn 
leveranciers over het plaatwerk 
van de AH100 Streamliner terug 
te vinden.

5
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PROGRAMMA
Wij ontvangen u vrijdagmiddag 
rond 16.00uur met een hapje 
en een drankje op het prachtige 
terras in het binnenhof  van de 
heren boerderij. Als we iedereen 
hebben kunnen verwelkomen 
en gezellig bijgepraat hebben, 
wordt het tijd om op te frissen 
en verwachten wij u om 19.00 
uur in de Romezaal.

We maken dan een Giro d’ 
Italia, een culinaire reis door 
Italie. Tijdens deze smakelijke 
ontdekkingreis reis door Italie 
staan overal zogenaamde 
foodcorners klaar om u 
gerechten uit diverse Italiaanse 
regio’s te laten proeven. Tijdens 
deze avond zal een Italiaans 
duo optreden, waarbij zeker een 
dansje niet kan ontbreken.

Na wellicht nog een afzakkertje 
in de bar rond 0,00uur , is het 
tijd om te genieten van de 

nachtrust. Voor de deelnemers 
aan het vorige verwenweekend 
beloof ik u, dat de kamers en 
bedden zeer luxe en aangenaam 
zijn, zodat u geen kamer update 
hoeft te boeken.!!!!.

Ik heb 20 luxe kamers geboekt 
en 3 in optie tot 1 mei.
Wij starten zaterdag na het 
ontbijt om 9.00uur voor de 
zeer afwisselende rit met 
vergezichten, heuvels, met 
soms een afdaling van 15%. We 
bezoeken een streekmuseum 
waar het leven in een dorpje 
aan de Maas tot ongeveer 1950 
zich afspeelt. Er is ook een leuke 
winkel uit de 50-60er jaren 
ingericht. Oude herinneringen 
herleven hier.

De koffiestop is bij een 
heerlijk ouderwetse herberg 
in Noorbeek. We lunchen 
natuurlijk weer op een deze 
keer wel heel bijzondere locatie. 

Meer vertel ik u niet. U gaat het 
meemaken.

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 3-gangen diner in 
de gewelven van Luigi’s bar. 
Natuurlijk hebben we weer 
voor muziek gezorgd, echter 
nu niet live. U kunt ook hier 
weer een heerlijk dansje maken 
op de goede  muziek. Zondag 
heeft u alle tijd en na een 
uitgebreid ontbijtbuffet is dit 8e 
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 

8e Verwenweekend
30 augustus t/m zondag 1 september 2019
Na het succes van de vorige 6 “verwenweekenden” en met name het buitengewoon 
succesvolle en gezellige 7e Verwenweekend, hebben ondergetekenden op veler 
verzoek toegezegd weer een 8e weekend te organiseren. Daarom is het ons een 
genoegen, U hierbij uit te nodigen voor deelname aan het 8e Verwenweekend.

6
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vrijdagmiddag uitgereikt met 
duidelijke omschrijvingen, 
adressen en de afstanden in 
kms en miles.

KOSTEN EN AANMELDING
Er is plaats voor 20 equipes met 
uitloop tot 23. De kosten hebben 
we erg scherp gecalculeerd 
op 371,00 per persoon. Hierin 
is alles, behalve uw benzine, 
weer inbegrepen, dus 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. U kunt zich 
aanmelden bij Vera Sintenie 
via de mail mbkv@live.nl Een 
vooruitbetaling van €50,00 
d.m.v. automatische incasso is 

uw EN onze zekerheid. Ik schrijf 
hier expres “onze zekerheid”, 
want mocht u onverhoopt 
afzeggen, dan is dit een vast 
bedrag per auto, dat niet wordt 
gerestitueerd. Dit ter dekking 
van onze reeds gemaakte kosten.

LOKATIE
Winselerhof – Tunnelweg 99
 6372 XH Landgraaf.
Tel. 045 5464343

TENSLOTTE
Vol is echt vol, dus meld u 
z.s.m. aan. De sluitingsdatum 
voor de inschrijving is 1 mei. 
Inschrijvingen na 1 mei kunnen 
niet meer gehonoreerd worden 
en annuleren na deze datum 
is niet meer kosteloos. Tot 
dit  gewijzigde kostenregime zijn 
we gekomen, omdat andere leden 
niet de kosten hoeven  te dragen 
bij individuele aanpassingen. Ik 
adviseer daarom 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.

Voor de auto’s hebben alleen 
wij de beschikking over het 
veld achter het hotel, dat 
bewaakt wordt met camera’s 
en er zal s ’nachts extra worden 
gesurveilleerd.

Wij zien uit naar uw komst,
Hartelijke groet,
NaMeNs het Bestuur

Wilko eN atie looJeNga
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Zondag 16 juni 2019 organiseert Rotary Club Ter Aar en de 
Mercedes Benz Klassieker Vrienden de 16e versie van de 
Aarlandenrit voor Oldtimers en Cabrio’s. 

De bedoeling is om weer een substantieel bedrag in te zamelen voor een 
goed doel, dit jaar de stichting Niketan in Bangladesh.

Samen met deze Nederlandse stichting willen wij de komende drie jaar 
een werkplaats opzetten waar gehandicapte jonge mensen speciale 
hulpmiddelen vervaardigen ten behoeve van andere gehandicapten in Bangladesh en India.
De opbrengst van deze rit wordt rechtstreeks aan dit goede doel besteed, zonder 
tussenkomst van andere organisaties. De deelname is mogelijk voor alle oldtimers, ouder 
dan 30 jaar en alle cabriolets, ongeacht het bouwjaar.

De aanduiding van de route is met bol-pijl en voor de liefhebbers is een deel van de route 
met kaartleesopdrachten en enkele strikvragen.

De deelname bedraagt €50,= per persoon en is inclusief koffie bij de inschrijving, een 
picknick als lunch en een uitermate gezellige barbecue ter afsluiting.

Voor alle informatie en aanmelding via internet, zie www.aarlandenrit.nl of stuur een mail 
naar:  info@aarlandenrit.nl

Aarlandenrit 2019  
zondag 16 juni 2019
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Autoliefhebber? Word dan nu lid van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club 
met of zonder pechhulppakket en ontvang altijd 8 x per jaar ons clubmagazine ‘De Auto’.
Met 116 pagina’s vol autonieuws en reportages over bijzondere (klassieke) auto’s.

Vanaf € 46,= per jaar

Ons clubmagazine is exclusief voor leden en niet los of via een abonnement verkrijgbaar. 
Ga dus snel naar www.knac.nl en ontdek welk lidmaatschap het beste bij u past.

Word lid van de KNAC en ontvang 8 x per jaar ‘De Auto’.

Passie voor auto’s?

005101_Adv_KNAC_A4.indd   1 13/11/2018   13:43
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Even voorstellen:
Ab en Lenie Burgert zijn lid van 

het eerste uur van oprichting van 

de MBKV in 2007, maar dit verhaal 

gaat terug naar 1987. Wij, Rietje 

en Jos, vierden onze 12,5 jarige 

bruiloft na een geweldige eerdere 

soortgelijke ervaring op een feest 

van een collega met een bijzondere 

versie van het Oostnederlandse 

klootschieten. Dit vond plaats 

in de duinen van Schoorl en we 

sloten de dag af met een borrel en 

een maaltijd in Honky Tonk, een 

cafe-restaurant gelegen aan de voet 

van het Schoorlse klimduin. Daar 

kom ik nog op terug. Eerst even het 

klootschieten.

De plaatselijke postbode had 

een lucratieve bijverdienste 

ontwikkeld. De originele variant 

van klootschieten vraagt van de 

deelnemers per team om met zo 

min mogelijk worpen een massief 

stalen bal over een bepaalde 

afstand en parcours af te leggen. De 

Schoorlse variant bestond uit een 

oude kinderwagen per ploeg van 5 

personen, die volgeladen met drank 

moest worden meegenomen over 

het parcours. Vóór elke worp moest 

een drankje worden geconsumeerd. 

U kunt zich voorstellen dat een 

en ander ten koste ging van de 

nauwkeurigheid van balwerpen en 

het verloop van de wedstrijd. Het 

was wel erg gezellig die dag.

De plaatselijk postbode kende de 

eigenaar van Honky Tonk erg goed. 

Dat was, u raadt het al, Ab Burgert 

die 34 jaar lang de eigenaar en 

uitbater was. Daar eindigde dus 

het klootschiet parcours met een 

gezellig samenzijn. Lenie zorgde 

voor de soepele gang van zaken 

in het restaurant, Ab zorgde voor 

de bar. Het was hard werken in 

Honky Tonk, maar de localiteit was 

door zijn ligging altijd verzekerd 

van aanloop, vooral van ouders die 

kinderen lieten spelen op het hoge 

zandduin. 

Wij hadden een zeer geslaagde dag 

op ons 12,5 jarig huwelijksfeest en 

zo maakten wij voor het eerst kennis 

met Ab en Lenie Burgert.

Liefde voor klassiekers
Jaren later, het was inmiddels 

1999 organiseerde de MBVC, ter 

gelegenheid van haar 25 jarig 

jubileum een meerdaagse tour 

door Zuid Duitsland. Een aantal 

van ons was toen nog lid van 

deze Mercedes Benz vereniging. 

Tijdens die gelegenheid, onze eerste 

buitenlandse reis met de Adenauer, 

maakten we voor het eerst kennis 

met Blackie, de 220 S cabrio van 

Ab en Lenie. Onze hernieuwde 

persoonlijke ontmoeting was gauw 

geregeld na de herinneringen over 

ons 12,5 jarig huwelijksfeest.

Ab heeft altijd een voorliefde voor 

klassieke auto’s gehad. Vanaf 

1958 was hij in het bezit van een 

A-Ford, die later jarenlang hoorde 

bij de inboedel van Honky Tonk 

en  die gratis ter beschikking werd 

gesteld bij bruiloftsfeesten en 

andere partijen. Veel later kwam 

daar ook Blackie bij als optie. Deze 

gratis beschikbaarstelling was 

vaak de reden voor stelletjes om 

hun festiviteiten in Honky Tonk te 

vieren. Daarnaast was Ab ook jaren 

Interview met een  
markante STER-liefhebber 
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eigenaar van een heuse 8 cylinder 

Jensen Interceptor, een werkelijk 

prachtige auto die Ab tenslotte heeft 

weggedaan nadat de brandstof-

aanhangwagen was versleten. 

Eigen import
Nu het verhaal van Blackie: Lenie 

woonde enige tijd in Californie 

voordat ze Ab leerde kennen. 

Nadat ze al vele jaren terug was in 

Nederland kwamen zij in contact via 

kennissen met de eigenaar van de 

220 S cabrio. Kort daarop, het was 

toen 1993, konden Ab en Lenie de 

auto kopen met een geregistreerde 

kilometerstand van 50.000 miles, 

in goede staat en ongerestaureerd. 

Ze reisden samen naar Californie, 

kochten de auto, en reden deze van 

San Francisco naar Los Angeles in 

een overgetelijk rit van een week 

langs Highway 1, wel genoemd de 

mooiste weg van  de USA. Het was in 

die tijd nog niet zo gebruikelijk om 

een auto in een ander land te kopen 

en te importeren naar Nederland. 

De auto moest in de haven van Los 

Angeles worden achtergelaten op 

een parkeerterrein en de sleutels en 

papieren moesten worden afgegeven 

aan de bevrachtingsagent. Die zou 

zorgdragen voor de belading in 

een container. Omdat ze nog een 

aantal dagen in Los Angeles bleef 

bij kennissen, maakte Lenie elke 

dag een ritje naar de haven om te 

checken of de auto er nog stond, Ab 

was in de tussentijd al terug naar 

Nederland. Na een week was de auto 

niet meer te zien, na informatie-

inwinning kregen ze de naam van 

het vrachtschip. Toen Ab dit meldde 

bij de Nederlandse agent, reageerde 

die heel verbaasd “ vaart dat oude 

lor nog steeds?” vroeg hij. Dat gaf Ab 

vertrouwen in de toekomst….             

Zes weken later kwam het bericht 

dat de container was gearriveerd in 

Rotterdam. De inklaring werd door 

de agent afgehandeld, maar voor de 

keuring en de kentekenregistratie 

moest Ab zelf zorgen. Dat was van 

later zorg, dacht hij. Met de trein 

reisden zij naar Schiedam om 

uiteindelijk bij de ingeklaarde auto 

te arriveren. Zoals ook in al die 

latere jaren, stapten Ab en Lenie 

in, startten de motor en reden 

met Californische kentekenplaten 

richting Schoorl. In de polder tussen 

Alkmaar en Schoorl werden zij 

aangehouden door…. Douane. Het 

is nooit duidelijk geworden hoe die 

op de hoogte waren van hun komst. 

In ieder geval leverde dit de eerste 

bekeuring voor Blackie op, omdat 

de auto geen tijdelijk kenteken 

had, maar wel was ingeklaard. 

Ze mochten na de bekeuring wel 

doorrijden naar huis, Lenie zoende 

spontaan de dienstklopper,maar dat 

leverde geen nieuwe bekeuring op. 

De keuring in de navolgende dagen 

leverde geen problemen op.
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Reizen door Europa:
Nu, 25 jaar later, heeft de auto 

nog steeds zijn originele lak. Aan 

het interieur en de motor is wel 

onderhoud gepleegd, maar van 

een echte restauratie is nog nooit 

sprake geweest. Blackie vormt al 

tientallen jaren de basis voor vele 

fijne auto-vakanties in binnen en 

buitenland van Noorwegen tot Italië 

en van Schotland tot het voormalige 

Oostblok. Echte problemen 

hebben zich beperkt tot een lekke 

ruitenwisser en een vette bougie, 

maar sinds kort heeft Ab ook die 

problemen ook opgelost met de 

kundige hulp van MBKV-lid Jaap 

Havik uit Purmerend.

Door de loop der jaren heeft Ab 

wel eens geklaagd over het feit dat 

Blackie geen automaat heeft, maar 

een klassieke handschakeling aan 

het stuur. Dat, in combinatie met 

géén stuurbekrachtiging, heeft wel 

geleid tot een pijnlijke schouder en 

bovenarm. Er is geen haar op zijn 

hoofd die er aan denkt om daarvoor 

de auto in te ruilen. Ab, Lenie en 

Blackie zijn een soort drieëenheid, 

die onafscheidelijk is door de jaren 

heen bij evenementen die door 

Klassieke Mercedes Benz Vrienden  

worden georganiseerd. 

Rugby en Conditie
Wat wel eens over het hoofd 

wordt gezien is, dat Ab in al zijn 

jeugdigheid de acht kruisjes al 

achter zich heeft gelaten. Een deel 

van het geheim is dat behalve het 

zware beroep van barkeeper, Ab 

zich ook jarenlang heeft bewogen 

als international met meer dan 30 

caps in het Nationale Rugby Team. 

Zoals Ab het zelf noemde, niet sterk 

maar wel snel. Tot zijn 45e speelde 

hij nog zijn wedstrijden, de laatste 

jaren in het veteranenteam inclusief 

de altijd vermoeiende derde helft. 

Die laatste helft is nog vele jaren 

daarna herhaald met de voormalige 

teamgenoten.

Thans genieten Ab en Lenie van hun 

appartement tegenover Honky Tonk 

aan de voet van het klimduin, dat zij 

hebben gekocht nadat zij voor Honky 

Tonk een jongere uitbater hadden 

gevonden.

Om zijn conditie zoveel mogelijk 

in stand te houden, beklimt Ab 

nog meerdere malen per week het 

klimduin van Schoorl als begin van 

een wandeling door de Schoorlse 

duinen. Om deze prestatie te 

toetsen wordt elk lid van de MBKV 

uitgenodigd om de start van deze 

wandeling een keer in zijn of haar 

eigen tempo te beleven. Dat zal 

ongetwijfeld bijdragen aan het 

grote respect voor de vitaliteit van 

het trouwe lid Ab, die we nog vele 

malen hopen te treffen bij onze 

evenementen, tesamen met zijn 

Lenie en Blackie.

Jos Stelder

12



Mercedes 

Klassieker

Benz 

Vrienden

13Stand van zaken
milieuzones
Milieuzones en Milieuvignetten in nederland en elders in europa

Milieuzones
Steeds meer Nederlandse gemeenten 
stellen een milieuzone in. De regels 
kunnen verschillen per gemeente. Er 
is geen algemeen Nederlands beleid.

Amsterdam
In Amsterdam geldt sinds 1 janu-
ari 2017 een milieuzone voor oude 
vrachtwagens en bestelwagens 
(waaronder campers) die op diesel 
rijden, en met ingang van 1 januari 
2018 ook voor oude bussen en taxi’s 
die op diesel rijden en voor oude 
bromfietsen en snorfietsen.
Actuele informatie over de milieu-
zone in Amsterdam is te vinden op 
amsterdam.nl/milieuzone.

Arnhem
In de binnenstad van Arnhem geldt 
sinds 1 januari 2014 een milieuzone 
voor oude vrachtwagens, en met 
ingang van 1 januari 2019 ook voor 
personenauto’s van vóór 2004 die op 
diesel rijden.
Actuele informatie over de milieu-
zone in Arnhem is te vinden op: 
arnhem.nl.

Nijmegen
Nijmegen overweegt de instelling 
van een milieuzone. Details zijn nog 
niet bekend.
Actuele informatie is aan te vragen 
bij de gemeente nijmegen.nl.

Rotterdam
In Rotterdam geldt een milieuzone 
voor oude vrachtwagens en voor be-
stelwagens en personenauto’s die op 

diesel rijden, met een datum eerste 
toelating (DET) vóór 1 januari 2001.
De regels gelden niet voor voertui-
gen van 40 jaar en ouder.
Actuele informatie over de milieu-
zone in Rotterdam is te vinden op 
rotterdam.nl/wonen-leven/milieu-
zone en gezonderelucht.nl.

Utrecht
In de binnenstad van Utrecht geldt 
een milieuzone voor oude vracht-
wagens en voor bestelwagens en 

personenauto’s die op diesel rijden, 
met een datum eerste toelating (DET) 
vóór 1 januari 2001.

De boete op overtreden van de regels 
bedraagt 90 euro voor personenau-
to’s en 230 euro voor vrachtwagens.
Actuele informatie over de milieuzo-
ne in Utrecht is te vinden op utrecht.
nl/wonen-en-leven/milieu/luchtkwa-
liteit/milieuzone-utrecht.

Bronvermelding: ANWB

Er is veel te doen en te melden over de verschillende milieuzones in Nederland en de landen om ons heen.Het is niet 
altijd om vast te stellen waar men nu wel mag rijden met een benzine of een diesel auto, te meer omdat deze regelingen 
per stad en land verschillen en elk jaar weer herzien worden.Deze situatie zal voorlopig nog wel zo blijven, ook al heeft 
de staatssecretaris onlangs een lange brief aan de Tweede Kamer gestuurd om te trachten alle regelingen in Nederland 
gelijkluidend te maken.
Dit beleid zal in eerste instantie gelden voor dieselmotoren en blijven de benzinemotoren dus voorals-
nog buiten schot. Wij vonden op de site van de ANWB veel nuttige informatie waarvan we een deel hier-
onder afdrukken. Voor de bepalingen in andere Europese landen geeft ANWB de volgende informatie:  
https://www.anwb.nl/vakantie/reisvoorbereiding/milieustickers-en-milieuzones
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Technische dag bij Stolk in Balkbrug

Elk jaar organiseert de MBKV een 

technische dag voor hun leden. En 

dit jaar bezoekt de MBKV het Old-

timer RestauratieCentrum Stolk 

in Balkbrug. Pierre Louis en Maria 

Stolk rijden heel hun leven al in een 

Mercedes-Benz. Hun ouders, aan 

beide kanten, reden ook al in een 

Mercedes-Benz. 

En ook de jonge generatie Jean-Louis 

Stolk rijdt nog altijd in een Merce-

des-Benz klassieker. De tijd is stil 

blijven staan bij de familie Stolk, 

want inmiddels is de Mercedes van 

toen, de klassieker van nu. 

Klassiekers waar je nog ouderwets 

aan moet sleutelen. Dit is wat de fa-

milie Stolk elke dag met passie doet. 

De familie Stolk bezit dan ook zelf 

een kleine collectie Mercedes klas-

siekers, waarvan in een aantal nog 

steeds dagelijks wordt gereden. Ster-

ker nog, de Stolk’s rijden altijd en al-

leen maar in klassiekers. 

De rondleiding, met veel techni-

sche uitleg en tips, wordt gegeven 

door Jean-Louis Stolk, die inmiddels 

ook al weer 25 jaar sleutel ervaring 

heeft.  Daarnaast volgt Stolk jr. al 

jaren met regelmaat technische bij-

scholingsdagen in Duitsland, spe-

ciaal voor specialistisch onderhoud 

aan de Mercedes-Benz klassieker. 

Familie Stolk in Balkbrug wordt dan 

ook al jaren gezien als een vak ga-

rage voor service en onderhoud aan 

uw Mercedes-Benz Klassieker

Museale Rijtuigen bij Stolk
De eerste auto was niets meer of 

minder dan een rijtuig met een 

motor. De eerste auto’s werden ge-

bouwd met de kennis en technieken 

afkomstig van de rijtuigbouw. De 

eerste carrosserie bouwers waren 

de rijtuigbouwers. Kortom waar be-

gint uw liefde voor de klassieker? 

Bij Stolk al bij het hele prille begin. 

Door de enorme opkomst en wereld-

wijde populariteit van het rijtuig in 

de jaren tachtig en negentig van de 

vorige eeuw werden Pierre Louis 

en Maria Stolk jarenlang opgeslokt 

door alsmaar binnenstomende res-

tauratie opdrachten van topstuk-

ken van rijtuigverzamelaars, musea 

en Koninklijk Staldepartement uit 

binnen-en buitenland. Met de komst 

van replica rijtuigen uit Polen eind 

jaren negentig en daardoor een op-

komst van een hele generatie lief-

hebbers die het verschil tussen echt 

en replica niet interesseert of ziet, 

heeft Stolk zich destijds grotendeels 

terug getrokken uit de rijtuig restau-

ratie wereld.  En is zich weer meer en 

meer gaan richten op de oorspronke-

lijke liefde; auto’s.

Hippomobiel erfgoed in 
Nederland
Toch is er nog altijd een rijtuig af-

deling bij Oldtimer RestauratieCen-

trum Stolk in Balkbrug. Maria Stolk, 

groot liefhebber van historische 

rijtuigen, houdt zich namelijk nog 

altijd elke dag bezig met het be-

houdend museaal conserveren van 

Nederlands historische Hippomo-

biel erfgoed. Al vanaf midden jaren 

negentig  bezoekt zij internationale 

symposia en workshops over dit the-

ma en heeft zij zich in de loop der 

jaren gespecialiseerd in reversibele 

conservatie technieken specifiek 

toegespitst op Hippomobiel erfgoed. 

Dergelijke technieken zijn uiteraard 

ook geschikt voor de heel vroege nog 

in origineel staat verkerende muse-

ale oldtimers. Op dit moment wordt 

de rijtuig collectie van Kasteel Dui-

venvoorden door haar team onder 

handen genomen.  Het Hippomobiel 

erfgoed is een onderdeel van het Ne-

derlandse mobiel erfgoed waarvoor 

gelukkig de laatste tijd steeds meer 

aandacht is.

Wilt u hier meer over weten? Volg 

dan deze link naar Stichting Hippo-

mobiel Erfgoed 

Mercedes L312 Roset 53
De Mercedes-Benz Klassieker Vrien-

den club bezoekt Mercedes klassie-

ker specialist Pierre Louis en Jean-

Louis Stolk geheel in stijl met een 

mooie Mercedes touringcar uit 1959. 

Wit u ook op stap met zo’n prachtige 

unieker oldtimer autobus? Bezoek 

de website SVA-museumbussen.nl 

Bron: Stolk Nieuwsbrief april 2018



Zondag 10 juni was het dan weer zo-
ver: De Aarlandenrit door het noor-
delijke deel van Het Groene Hart en 
gezamenlijk georganiseerd door de 
MBKV en de plaatselijke Rotary Club 
Ter Aar . Het hoofddoel is om fondsen 
te werven voor een goed doel, dit jaar 
kindertehuis Bom Samaritano in Por-
tugal.

Om de kosten laag te houden, zetten 
de leden van de Rotary club zich be-
langeloos in om de dag tot een gezel-
lig succes te maken. Samenkomst is 
reeds vanaf 10.30 uur op het ruime 
terrein van landgoed De Ursula en 

de ontvangst met koffie door MBKV 
bestuurslid Ab Augustinus. Na een 
briefing  over de mogelijke allerlaat-
ste onverwachte hindernissen op de 
route, die s’morgens vroeg nog is na-
gereden, valt om 11.30 uur het start-
schot en gaat iedereen solo of in kleine 
groepjes op pad. Aan de hand van het 
bekende bol-pijl systeem is een mooie 
route door het polderlandschap van 
Zuid Holland en Utrecht uitgezet met 
onderweg een paar plagende vraagjes, 
voor wie het leuk vindt om eraan mee 
te doen.

In een natuurgebied bij Nieuwer Ter 
Aa is door de leden van de Rotary 
Club een complete picknick plaats 

opgebouwd en de deelnemers worden 
getrakteerd op een broodje met een 
gebakken eitje of een hamburger. Ie-
dereen laat het zich prima smaken en 
aan de grote tafels worden nog eens 
de laatste wetenswaardigheden over 
de route en de auto’s uitgewisseld en 
maakt men zich op voor de tweede 
etappe, terug naar Landgoed De Ur-
sula.
Dit evenement staat ook open voor 
andere merken oldtimers en dit jaar 
konden we weer enkele speciale voor-
oorlogse auto’s spotten in het deel-
nemersveld, namelijk een Frontenac 
Racer uit 1912 en een DeSoto Roadster 
uit 1932.
Weer eenmaal terug in De Ursula 
treffen we een compleet opgebouwd 
terras aan met life muziek en aan de 
bar kunnen er consumpties worden 
besteld. 

Tijdens het borreluurtje worden de 
twee al eerder genoemd speciale voor-
oorlogse auto’s door Ab Augustinus 
voorgesteld aan de deelnemers. 
De Frontenac is op basis van een T 
Ford helemaal aangepast als racer 
door Louis Chevrolet, die toen nog 
geen eigen autofabriek bezat. 
De DeSoto Roadster is gebouwd door 
Walter Chrysler en deze Roadster was 
het eerste model van de Chrysler Cor-

poration waarmee men een duurdere 
en exclusieve lijn wilde neerzetten 
naast hun beide reeds bestaande mer-
ken, namelijk Plymouth en Chrysler.

Op het terras was er niet alleen de bar, 
gerund door de leden van de Rotary-
club, maar ook de lokale cateraar die 
ons een grandioze barbecue voorzette 
met vlees- en vegetarische gerechten.
Aan het einde van de barbecue over-
handigt Ab een cheque van €15.000,= 
aan de vertegenwoordigster van het 
kindertehuis Bom Samaritano, die 
dit uiteraard dankbaar aanvaardt ten 
behoeve van een hoognodige verbou-
wing van het onderkomen aldaar.
De deelnemers die een poging hebben 
gedaan om de drie puzzeltjes tijdens 
en na de rit tot een goed einde te bren-
gen worden in het zonnetje gezet door 
middel van een zestal prijzen voor de 
drie hoogste scores in de twee klassen, 
waarna iedereen wordt bedankt voor 
de bijdragen aan sponsoring en gezel-
ligheid op deze fantastische dag.

De datum voor 2019 staat al vast: zon-
dag 16 juni weer een nieuwe editie 
van De Aarlandenrit.

16 Terugblik 2018
Aarlandenrit
Traditioneel genieten bij de Aarlandenrit 10 juni 2018
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Het was alweer het 7e Verwen-
weekend. Als vanouds waren Wil-
ko en Atie van leer getrokken. De 
hotelaccommodatie in het Wester-
wald lag te stralen in de zon toen 
we aankwamen. Een heel verschil 
met vorig jaar in Boxmeer met de 
verregende barbecue. Dit jaar dus 
geen barbecue gepland, maar wel 
een welkom in de volle zon op een 
mooi terras.
De 19 auto’s stonden uiteindelijk 
op een mooi vrijgemaakte par-
keerplaats voor de ingang te stra-
len dat het een lust was, alleen 
Gunther en Anke werden onder-
weg wat opgehouden waardoor 
ze jammer genoeg de welkomst-
drank misten.

De kleurrijke groep deelnemende 
vrienden varieerde van 55 tot 85. 
De auto’s daarentegen waren ge-
middeld jonger maar de spreiding 
van onze veteranen liep op van 20 
tot 80 plus. 
Helaas hadden we op het laat-
ste moment wat afzeggingen van 
trouwe deelnemers vanwege ge-
zondheidsredenen. Kaarten wer-
den terstond geschreven en ver-
stuurd aan Hans Rolloos en Wilma 
Steketee. Wij hopen van ganser 
harte dat zij er volgend jaar weer 
bij zullen zijn.

Het diner was een groot weerzien 

voor de meesten en verliep heel 
gezellig. Het bijpraten verliep soe-
pel door de smeerolie die rijkelijk 
voorhanden was. Het hotel was 
mooi en modern, de kamers had-
den alles wat aanwezig moest zijn 
inclusief prima bedden. Zo tegen 
11 uur gingen de meesten op deze 
uitdaging in.

Na een voortreffelijk ontbijt ston-
den een aantal bekenden vroeg 
te tippen om te starten, sommi-
gen van hen na reeds een frisse 
ochtend duik in het zwembad te 
hebben genomen in de vroege 
ochtend. Het werd een stralende 
dag met temperaturen boven de 
25 graden. De routes hadden een 
wisselende moeilijkheidsgraad. 
De eerste rit leidde ons naar een 
koffiestop door een fantastisch 
mooie omgeving, die eerste 65 km 
maakte de hele dag al goed. 
Koffie werd geschonken in een 

historische boerderij, de vele foto’s 
zullen getuigen van een spontaan 
samenzijn met de eigenaresse, die 
naast een oude McCormick tractor 
zowaar een G-klasse had staan. Ze 
had grote interesse voor de deel-
nemende auto’s van 170 naar pa-
godes tot aan 129 aan toe en lied 
zich uitgebreid informeren.

De route naar het lunchadres le-
verde voor sommigen meer pro-
blemen op, met als gevolg dat de 
aanrijtijden nogal verschilden. 
Het restaurant draaide bovenop 
een hotel en bood een prima uit-
zicht op de wijde omgeving. Het 
uitzicht was geweldig maar door 
de draaiende vorm was een gang 
naar dames of herentoilet soms 
een uitdaging.

Na de lunch vervolgde de rit naar 
een oude basaltmijn/brekerij. De 
mijn is al tientallen jaren inactief, 
maar achtergelaten alsof het idee 
bestaat om er ooit weer verder te 
gaan. Ook vanwege het mooie weer 
was dit een ideale locatie voor een 
mooie fotoreportage. Het resultaat 
daarvan kunt u vinden op www.
MBKV.nl. Wij vervolgeden de weg 
naar het intermezzo punt alwaar 
de deelnemers getest werden op 

Wat zijn we weer verwend!!
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hun sportieve balvaardigheid. De 
conclusie was al snel voor velen 
dat de basketbal te zwaar was 
voor de hoge basket, bijna conse-
quent gooiden de deelnemers de 
bal onder de basket door in plaats 
van via het vierkant in de basket. 
De hilariteit was groot.

Het laatste deel van de route was 
voor de geestelijk uitgeputte deel-
nemers onder ons een “appeltje-
eitje”, in een lange optocht vol-
brachten we de laatste kilometers 
en arriveerden eensgezind bij 
het hotel waar de dorstige kelen 
dan eindelijk konden worden ge-
smeerd.
De zon overgoten dag was zeer 
geslaagd en voor allen voor her-
haling vatbaar. De auto’s hielden 
zich goed alleen de 220’s vroegen 
wat aandacht. De 220 S van Ab en 
Lenie had wat aanloopproblemen 
met een vette bougie, gelukkig 

sloten zij aan met koffietijd. De 
220SE van Gunther en Anke ver-
toonde wat kuren met de startmo-
tor gedurende de dag. Het devies 
voor de korte termijn was om de 
motor draaiende te houden.

Het diner-dansant was als van-
ouds een waarlijke afsluiter van 
de lange dag. Groot plezier, mu-
ziek van Dirk en het strekken van 
de benen maakte dit alles weer 
zeer geslaagd. Zoals de voorzit-
ter memoreerde, had dat niet ge-

kund zonder de inzet van Wilko 
en Atie met de nodige assistentie 
van Cees.

Voorzichtig werden de eerste 
ideeën geventileerd over een 8e 
versie van het MBKV Verwen-
weekend als grootste bewijs van 
dit succesvolle samenzijn. 

Met dank aan alle betrokkenen 
voor een groots weekend, speci-
aal aan Wilko en Atie met de hulp 
van Cees Schipper!
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Aan het einde van September 
kan het nog prachtig mooi weer 
zijn. We beleefden een soort 
Indian Summer op de Veluwe 
tijden onze laatst  e activiteit van 
2018. Een mooie opkomst van 25 
auto’s zorgde voor een gezeliige 
groep die zich ’s morgens rond 
10.00 uur meldde midden op 
de Veluwe in Hotel Stakenberg 
te Elspeet, wat als vertrek en 
eindpunt van deze dag was 
geselecteerd door onze Opper 
Route Planners Wilko en Atie.
Sommigen van ons waren reeds 
een dag eerder naar de Veluwe 
onderweg gegaan en hadden op 
diverse lokaties een reservering 
voor de nacht gemaakt, dit 
met wisselend succes. Ook in 
dit verband adviseer ik om de 
eventuele suggesties van onze 
Opper Route Planners op te 
volgen.

Na de koffie met gebak leidde de 
route ons door een werkelijke 
prachtige omgeving op een nog 
frisse ochtend naar de koffiestop 
bij Kasteel Cannenburgh. De foto 
van alle auto’s in combinatie 
met het kasteel kon helaas 
geen doorgang vinden door de 
extra entreegelden die hiervoor 
moeten worden betaald, dus 
snel werd de route na de koffie 
voortgezet richting Elburg Dit 

echter niet voordat zij die dat 
konden hun cabrio-dak allen in 
de open stand hadden gebracht. 
Het prachtige weer en de route 
maakten de dag toen al geslaagd. 

De lunch in het Boothuis was 
compleet en prima verzorgd. 

Het laatste deel van de route 
leidde ons wederom door de 
bossen richting Stakenberg. 
Daar aangekomen volgde een 
heel geslaagde evaluatie van de 
dag, met wat lekkere hapjes en 
een lekker glaasje fris.

Tevreden ging eenieder aan het 
eind van de dag weer naar huis 
na een bijzonder geslaagde 
dag met prachtig weer onder 
dankzegging van onze Opper 
Route Planners Wilko en Atie.

Terugblik 2018
Veluwe Tour
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