
Voorjaarsrit Midden-Nederland - 21 april 2013 
Zodra de eerste zonnestralen verschijnen, begint het bij 
menig cabriorijder te kriebelen. De zonnige ochtend 
vormde dan ook het perfecte moment om aansluitend 
op de Algemene Leden Vergadering met de Voorjaarsrit 
te starten. Maar liefst 42 equipes schitterden mee met 
hun glimmende cabrio’s in de voorjaarszon. Met 
medewerking van Stern Auto BV Zeist was een route 
georganiseerd door Midden-Nederland. Voor alle 
equipes waren royaal gevulde rallytassen beschikbaar 
gesteld. Ook de prijzen, die de vestigingsmanager voor 
de winnende equipes beschikbaar had gesteld, logen 
er niet om. 

De gastvrije ontvangst met koffie en typisch Zeisterse lekkernijen was bij Stern Auto. 
Herkenbaar aan de door de club beschikbaar gestelde magneetstickers én dakloos gingen 
de SLK-liefhebbers op pad. De Voorjaarsrit 
met een lengte van 127 kilometer werd met 
behulp van het routeboek afgelegd. De tocht 
voerde door het fraaie coulisselandschap, rijk 

aan bossen en gedecoreerd met statige 
buitenverblijven en kastelen. Geregeld reden 
de deelnemers langs de uiterwaarden en 
passeerden zij pittoreske dorpjes. Het was 
een bijzonder gezicht om de veerpont Wijkse 

Veer vol met SLK’s de Lek te zien oversteken. Ook de retourvaart werd uitstekend 
verzorgd door Ton Paulus Veerbedrijf. In het routeboek van de Voorjaarsrit waren 
verschillende aanbevelingen voor ‘pitstops’ 
opgenomen. In de tassen troffen de 
deelnemers een fotoprijsvraag aan en ook het 
lunchpakket, verzorgd door Lumineux Catering 
uit Nieuwegein, liet niets te wensen over. De 
sfeer was ongedwongen en alle deelnemers 
werden getrakteerd op bekende en minder 
bekende fraaie plekjes die dit gedeelte van 
Nederland rijk is. De route kon op eigen tempo 
worden afgelegd en onderweg maakten de 
clubleden volop van de gelegenheid gebruik 
om nader kennis met elkaar en met nieuwe 
clubleden te maken. Aan het eind van de dag 
finishten de equipes aan de rand van Het Gooi in het Groene Paviljoen.  



Voor de meeste deelnemers smaakte de ‘groene’ ambiance van de Voorjaarsrit naar meer. 
Eén equipe liet het routeboek voor wat het was en bereikte het Groene Paviljoen via een 
fietspad om als eerste te eindigen, hoewel er geen sprake was van een snelheidselement. 
Na een spannende eliminatieronde onder leiding van Arnoud Daan vond de prijsuitreiking 
plaatst. De verrassing was groot toen de door Stern Auto BV Zeist beschikbaar gestelde 
prijzen werden onthuld. Maar liefst drie winnende equipes mochten uit handen van Marco 
Kraan de prijzen in ontvangst nemen. Zo was er een waardecheque voor een 
onderhoudsbeurt, een onderhoudspakket voor het auto-interieur en een fraaie vijfdelige 
design dasspeldenset. Ook de deelnemers die op de plaatsen vier tot en met zes waren 
geëindigd gingen niet met lege handen naar huis. 

  
Naast de gezamenlijke SLK-passie 
kende dit evenement een gevarieerd 
karakter met verrassende aspecten 
om de deelnemende clubleden een 
heerlijke clubdag te bezorgen. 
Terugkijkend op de lovende reacties, 
is de MB SLK Club Nederland daar 
opnieuw in geslaagd mede dankzij 
Stern Auto BV te Zeist en het Groene 

Paviljoen in Baarn.  

Dat het een hele toer wordt om deze 
Voorjaarsrit te overtreffen, klinkt wellicht 
ambitieus maar vormt voor de Nederlandse 
SLK Club ook dit jaar weer een mooie 
uitdaging. SamenLekkerKarren en het delen 
van de gezamenlijke SLK-passie is onze 
doelstelling. Met het honderdste clublid op komst (en zelfs een donateur) gaat het bestuur 
met gedrevenheid door op de vorig jaar ingeslagen weg. 

Met dank aan de enthousiaste clubleden voor het toegezonden fotomateriaal dat deels 
binnenkort op www.mbslkclub.nl gepubliceerd wordt. De volledige fotoreportage is te 
bekijken op http://www.mercedesforum.nl/album/album.php?album_id=1. Scrol op de 
webpagina met foto’s naar beneden om de (oplopende) volgorde voor een diapresentatie 
in te stellen.
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