
Oprichtingsrit - Zaterdag 12 mei 2012 
De animo voor de eerste rit en het lidmaatschap van de onlangs opgerichte MB SLK Club 
Nederland, overtrof de verwachtingen van het bestuur van de nieuwe club. Ruim 35 aan-
meldingen voor het lidmaatschap zijn al binnen waarvan 23 SLK’s ook deelnamen aan de 
Oprichtingsrit van afgelopen zaterdag 12 mei. 

Van her en der uit het land tot zelfs uit Oudenaarde in België, kwamen de SLK-liefhebbers 
naar Stern Auto in Nieuwegein. Daar vond na een korte speech van de voorzitter Karin 
Oud en Jeroen Zuidervaart namens Stern Auto Nieuwegein, de start plaats van de, nu al 
memorabele rit. Via schitterende binnenwegen en weggetjes arriveerden de deelnemers in 
Apeldoorn bij het Bilderberg Hotel De Keizerskroon, op een steenworp afstand van paleis 
Het Loo. Daar werd onder het genot van een drankje nagepraat over de rit, de gezamenlij-
ke SLK-passie en de prijsvraag. Edwin van 't Hof, penningmeester van de nieuwe SLK-
club, reikte aan de winnaar een kistje wijn en de originele MB SLK-sleutelhanger uit. 

Tjeerd Sanders, voorzitter a.i. van de Stichting Merce-
des-Benz Automobiel Clubs (MBAC), overhandigde 
aan Karin Oud een symbolische superuitvoering van 
de Mercedes-Benz ClubCard die ruim vijf keer zo groot 
was als het origineel. Hij kondigde daarbij aan dat alle 
leden dit jaar de originele versie zullen ontvangen 
aangezien hun club is aangesloten bij de MBAC en 
daardoor de enige officieel erkende SLK Club in Ne-
derland is. Hij schetste daarbij een blik op het jaar 
2012, waarin al vier generaties SLK's onze wegen ver-
fraaien en de MBAC haar 500ste lid heeft verwelkomd. 

Robert Scheerboom, oud-voorzitter van de MBAC, 
sprak zijn waardering uit voor de inzet van de nieuwe 
bestuursleden en gaf Karin Oud, Edwin van 't Hof en 
Tjeerd Sanders elk een exemplaar van zijn boek 'Van 
SSK tot SLK'. Aangezien men maar zelden een boek 
uit handen van de auteur zelf ontvangt, signeerde hij 
daarna de boeken ter plekke. 
Na afloop van de borrel bleef een groot aantal leden 
buiten op de parkeerplaats nog gezellig doorpraten. 
Het is duidelijk dat de letters SLK vanaf nu ook staan 



voor Samen Lekker Karren!


