
Zeeuwse Delta Route - 15 september 2012  
Dat de provincie Zeeland bekend staat om haar meeste zonuren van Nederland kwam de 
21 equipes die aan de Zeeuwse Delta Route 
deelnamen goed van pas. Deze, in alle opzichten, 
bijzonder route werd met medewerking van Mercedes-
Benz Louwerse BV georganiseerd op het voormalige 
eiland Schouwen-Duiveland ofwel ‘de Kroon op 
Zeeland’. Directeur Pieter Louwerse had voor zijn 
SLK-relaties een aantrekkelijke korting op de 

contributie van de MB SLK Club 
Nederland in petto. Maar, daar bleef het 
niet bij want de door hem beschikbare 
gestelde prijzen voor de winnende 
equipes, logen er niet om. 

Na de gastvrije ontvangst met koffie en 
Zeeuwse lekkernijen bij het 

klantvriendelijke Louwerse in Renesse werd iedereen welkom geheten. Herkenbaar aan 
de door de club beschikbaar gestelde magneetstickers én dakloos gingen de 
deelnemende clubleden vervolgens op pad. De Zeeuwse Delta Route bedroeg zo’n kleine 
100 kilometers die met behulp van het routeboek werden afgelegd. Naast het routeboek 
waren de equipetassen ondermeer voorzien van de fotoprijsvraag en SL Mercedes 
Revues, beschikbaar gesteld door uitgever Jan Haakman uit Huizen. Iedere deelnemer 
ontving tevens een lunchpakket waaruit bleek dat de plaatselijke Bakkerie en Brasserie La 
Vie niets te wensen overliet wat de inwendige mens van de deelnemers betrof. 

Naast gezelligheid werd de Zeeuwse Delta Route gekenmerkt door het op eigen tempo en 
in ongedwongen sfeer (nader) 
kennismaken met de 
indrukwekkende natuur- en 
watergebieden en tastbare 
geschiedenis. Waaronder de 
Plompe Toren en het 
Watersnoodmuseum dat exclusief 
voor alle deelnemende clubleden 
kortingvouchers verzorgde. In 
Dreischor, het mooiste ringdorp 
van Zeeland, kon op het 
gemoedelijke kaffeeterras van het 
Streek- en Landbouwmuseum 
Goemanszorg tegen een 
gereduceerde prijs, heerlijke 
huisgemaakte appeltaart en koffie 

worden genuttigd. Naast de rust en ruimte waren er ook volop terrasmogelijkheden in de 
andere pittoreske dorpjes en stadjes die in de Zeeuwse Delta Route waren opgenomen. 



Met Standrestaurant our Seaside had geen betere eindlocatie voor deze toertocht 
gekozen kunnen worden. Eigenaar Rob Rameau had een telescopische kraan ingezet om 
de deelnemende SLK-rijders met grote Mercedes-Benz-vlaggen naar zijn prachtige 
standlocatie direct aan zee te loodsen. En, hij ging nog een stap verder door de clubleden 
te voorzien van kosteloze parkeertickets die dankbaar uit handen van de 
parkeerbemanning Mark werden 
ontvangen. 

De door penningmeester Edwin van ’t Hof 
verzorgde prijsuitreiking werd 
voorafgegaan door een spannende 
eliminatieronde. De verrassing was groot 
toen de door Mercedes-Benz Louwerse 
gedoneerde waardecheques werden 
onthuld. Maar liefst drie winnende equipes 
mochten de aantrekkelijke prijzen met een 
waarde van € 75,00, € 150,00 en € 250,00 
in ontvangst nemen.  

Naast de gezamenlijke SLK-passie kende 
dit evenement een gevarieerd karakter om 
de deelnemende leden een afwisselende maar bovenal heerlijke clubdag te bezorgen. 
Terugkijkend op alle reacties, is de MB SLK Club Nederland daar wederom in geslaagd 
mede dankzij de paraatheid van de Mercedes-Benz Louwerse Servicehulp die adequaat 
reageerde en snel ter plaatse was om de met airco- en dakproblemen kampende equipe 

bij te staan.  

Na de aangeboden amuse en drankjes, bleven 
velen van de deelnemers gezellig dineren en 
natafelen bij Strandrestaurant our Seaside waar 
naast de à-la-cartemenu’s een speciaal en 
aantrekkelijk geprijsd Zeeuwse Delta Route-diner 
genuttigd kon worden. Met een fantastisch uitzicht 
op de zee en ondergaande zon, keken we terug 
op een heerlijke verlenging van de zomerperiode. 
 

Nog een paar foto’s van deze dag: 



 


