27.01.2014:
Beste clubleden,
2014 Is bijna een maand oud en we rijden een nieuw, zonnig en heerlijk cabrioseizoen
tegemoet. Het derde seizoen al weer sinds de oprichting van de MB SLK Club Nederland in
2012.
Ook de afgelopen maanden heeft het bestuur niet stilgezeten. Na het ontvlechten van alle
werkzaamheden die bij Arnoud Daan (penningmeester) en ongetekende op het bordje lagen, is
een nieuwe werkverdeling gemaakt waarmee Frank Laarkamp (webmaster) en de nieuwe
bestuursleden Rachel de Jong-Gosselink (secretaris) en Gerry Heilig-Dimova
(evenementencommissaris) jullie nog sneller kunnen informeren dan wel op weg kunnen
helpen. Bovendien zijn we overgestapt naar een nieuw e-mailaccount en is het oude emailadres slkclub@mbac.nl niet meer in gebruik.
Zoals eerder toegelicht stond eind 2013 ook in het teken van het formaliseren van een aantal
zaken. Zo is in december de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Mercedes-Benz
Automobiel Clubs (MBAC) officieel bekrachtigd. Ook zaten we diezelfde maand bij de
notaris aan tafel die de MB SLK Club Nederland als vereniging met beperkte
rechtsbevoegdheid heeft omgezet naar een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
Verder hebben we een zo volledig mogelijke menustructuur uitgewerkt ten behoeve van de
nieuwe en meer functionele website waarmee we als club de komende jaren vooruit kunnen.
De voorbereidende gesprekken voor het bouwen van de nieuwe site worden binnenkort
gestart.
Royale gift
In het korte bestaan van de club werd het bestuur niet eerder verrast door een gulle bijdrage
voor het realiseren van een goede website. Namens een van onze clubleden (die anoniem wil
blijven) mochten we een spontane donatie ten behoeve van de nieuwe website voor de MB
SLK Club Nederland ontvangen! Het bestuur wil hiermee nogmaals een groot woord van
dank voor deze royale gift kenbaar maken. Heel hartelijk dank!
MB SLK Club Nederland zoekt clubleden voor de evenementencommissie
Voor de op te richten evenementencommissie zoeken wij clubleden die ondersteuning willen
bieden bij georganiseerde ritten en alle andere leuke clubactiviteiten die de MB SLK Club
Nederland een meerwaarde geven. Geïnteresseerd? Laat het even weten zodat Gerry onze
evenementencommissaris jullie nader kan informeren. Gerry is te bereiken
via evenementen@mbslkclub.nl.
Vooraankondiging Voorjaarsrit - zondag 6 april 2014
We hebben een datum voor de eerste toertocht in het komende cabrioseizoen: zondag 6 april
2014. Ervaar het SamenLekkerKarren langs ondermeer rivieren zoals de Waal, de Rijn en de
IJssel en houd 6 april 2014 vrij voor de Voorjaarsrit die bij Rüttchen Autowereld in Tiel van
start gaat.

Achter de schermen zijn momenteel het uitzetten van de Voorjaarsrit en de
programmavoorbereiding in volle gang. Deze toertocht is inclusief een lunch en onderweg zal
er volop gelegenheid zijn om met andere SLK-liefhebbers (nader) kennis te maken. Aan het
einde van de dag komen we weer bijeen op een gezellige locatie waar na afloop optioneel een
vorkje meegeprikt kan worden. De inschrijving is nog niet gestart en over de
aanmeldingsprocedure worden jullie nog geïnformeerd. Ook nadere informatie over het
volledige programma en de beperkte bijdrage (deelnamekosten per equipe) volgt binnenkort
per (e-mail) uitnodiging.
Vooraankondiging Ronde van Vlaanderen - zaterdag 14 juni 2014
Reserveer zaterdag 14 juni 2014 voor de Belgische gastvrijheid van Group Ghistelinck in
Waregem waar de Ronde van Vlaanderen van start gaat. Na een hartelijk welkom ontvangen
de SLK-deelnemers onder andere het routeboek waarmee op eigen gelegenheid en in eigen
tempo aan deze fraaie toertocht wordt begonnen. En wat ons betreft gaan we gedreven door
passie op weg door de prachtige omgeving die zo kenmerkend is voor dit deel van België.
De Ronde van Vlaanderen is inclusief een gezamenlijke lunch en aan het einde van de dag
komen we weer bijeen op een culinaire locatie die nog bepaald wordt. Meer informatie over
het aanmelden, het programma dat momenteel in voorbereiding is en de beperkte bijdrage
(deelnamekosten per equipe) volgt per (e-mail) uitnodiging.
Interesse om als clublid deel te nemen aan de Ronde van Vlaanderen? Houd zaterdag 14 juni
2014 dan vrij voor deze fraaie toertocht. De inschrijving is nog niet gestart en over de
aanmeldingsprocedure worden jullie nog geïnformeerd.
Voorlopige evenementenagenda 2014




augustus - Bad Bentheim (Duitsland);
oktober/november - 3de Algemene Leden Vergadering met aansluitende rit;
nog nader te plannen in de zomerperiode een meerdaagse rit door de Belgische
Ardennen.

Uiteraard komen wij op bovenstaande ritten terug zodra er meer details beschikbaar zijn en de
extra evenementen in 2014 waarover wij jullie graag nader informeren.
Interview door Het Automeisje
Yvette Houtgraaf geeft een nieuwe draai aan het begrip “Automeisje” en wil haar lezers
meegeven dat de autowereld niet alleen een mannenwereld is. Geen pitpoes of promo-girl
maar een jongedame met een passie voor auto’s, pk’s en rijden! Op haar verzoek om mee te
werken aan een interview waarin de MB SLK Club Nederland centraal staat, heb ik positief
gereageerd. Voor de geïnteresseerden is het [interview
http://www.hetautomeisje.nl/category/interviews/] na te lezen.

Graag tot ziens bij een van de evenementen in het komende cabrioseizoen. Per (e-mail)
uitnodiging worden jullie nader geïnformeerd over de aanmelding en het programma van de
Voorjaarsrit en de Ronde van Vlaanderen.

Met hartelijke groet,
MB SLK Club Nederland
Karin Oud
24.04.2014:
Beste clubleden,
Met de voorjaarsrit Kronkels in de Dijk nog vers in ons geheugen, houden we het gas erop
wat het organiseren van de volgende evenementen betreft. Ook dit cabrioseizoen heeft weer
veel moois in petto. Graag attendeer ik jullie op de agenda voor 2014 (reserveer desgewenst
alvast de data) en met genoegen infomeer ik jullie over de volgende items.
Reminder Ronde van Vlaanderen – zaterdag 14 juni 2014
Zaterdag 14 juni 2014 gaat de Ronde van Vlaanderen bij de gastvrije Group Ghistelinck in
Waregem van start. Voor deze toertocht die ook wel Vlaanderens mooiste wordt genoemd,
zijn jullie per e-mail geïnformeerd over het programma en de aanmeldingsprocedure die
vrijdag 30 mei 2014 sluit.
De reden dat ik de Ronde van Vlaanderen hiermee nog even onder jullie aandacht breng, is
niet vanwege een tegenvallende belangstelling (integendeel) maar is bedoeld voor degenen
die nog een hotelovernachting bij het gloednieuwe 4**** Leopold Hotel in Oudenaarde tegen
de speciale promoprijs willen boeken.
Let op, het Leopold Hotel kan boekingen ontvangen vóór 28 april 2014 garanderen en
daarna is op basis van beschikbaarheid van toepassing. Boekingen kunnen gedaan worden
voor aankomst op vrijdag 13 of zaterdag 14 juni en vertrek op zondag 15 juni 2014.
-

Online: bij “Promo Code” dient SLK ingevuld te worden. Het voordeeltarief verschijnt
en er kan geboekt worden;
Telefonisch: +32 (0) 55 699 965 onder vermelding van MB SLK Club Nederland;
Per e-mail: via res.oudenaarde@leopoldhotels.com onder vermelding van MB SLK
Club Nederland.

Hiermee alvast een impressie van de Golf en Country Club Oudenaarde als eindlocatie van
de Ronde van Vlaanderen.
Vooraankondiging Kastelenrit door de Belgische Ardennen - zondag 20 juli 2014
Het was even puzzelen maar we hebben een datum voor de eerder aangekondigde toertocht
door de Belgische Ardennen gevonden en zijn uitgekomen op zondag 20 juli 2014.
Houd zondag 20 juli 2014 vrij voor deze unieke toertocht waarin maar liefst drie kastelen zijn
opgenomen. Met behulp van het routeboek kan op eigen gelegenheid en in eigen tempo aan
deze toertocht worden deelgenomen. De Kastelenrit zal bestaan uit twee etappes van circa
110 en 80 kilometers en bedraagt zo’n 190 kilometer in totaal. Deze toertocht is inclusief een
lunch en onderweg zal er volop gelegenheid zijn om met andere SLK-liefhebbers (nader)
kennis te maken. Aan het einde van de dag komen we weer bijeen in een kasteel waar na
afloop optioneel gedineerd kan worden. De inschrijving is nog niet gestart en over de
aanmeldingsprocedure worden jullie nog per e-mail geïnformeerd. Ook nadere informatie
over het volledige programma, suggestie voor hotelovernachting(en) en de bijdrage

(deelnamekosten per persoon) volgt per (e-mail) uitnodiging. Ervaar het SamenLekkerKarren
door de Belgische Ardennen en houd zondag 20 juli 2014 vrij.
Vooraankondiging MBAC Najaarsrit - zondag 28 september 2014
Reserveer zondag 28 september 2014 voor Najaarsrit van de stichting Mercedes-Benz
Automobielclubs (MBAC) en de aangesloten Mercedes-Benz clubs. Dat er veel MercedesBenz liefhebbers zijn, is bekend. En, dat die elkaar graag in clubverband ontmoeten, werd
vorig jaar wel duidelijk. Voor de MB SLK Club NL was dat het eerste gezamenlijke
evenement met de andere bij MBAC aangesloten MB-verenigingen. Met een opkomst van
meer dan 160 equipes en zo'n 400 deelnemers was de MBAC Najaarsrit succesvol te
noemen en wat ons betreft voor herhaling vatbaar. Denken jullie daar ook zo over, reserveer
dan zondag 28 september 2014.
De MBAC Najaarsrit is inclusief een gezamenlijke lunch (met leden van de andere MB-clubs)
en aan het einde van de dag komen wij als SLK-clubleden in een kleiner gezelschap weer
bijeen op een culinaire locatie die nog bepaald gaat worden. Meer informatie over het
aanmelden, het programma dat nog opgestart dient te worden en de bijdrage
(deelnamekosten per equipe) volgt per (e-mail) uitnodiging. Interesse om als clublid deel te
nemen aan de MBAC Najaarsrit? Houd zondag 28 september 2014 dan vrij. De inschrijving
is nog niet gestart en over de aanmeldingsprocedure worden jullie nog per e-mail
geïnformeerd.
Voorlopige evenementenagenda 2014



16 augustus 2014 - Bad Bentheim (Duitsland);
oktober/november - 3de Algemene Leden Vergadering met aansluitende rit.

Per e-mail worden jullie nader geïnformeerd over de aanmelding en het programma van de
genoemde toertochten en ALV.
Terugblik voorjaarsrit Kronkels in de Dijk
De opening van het MB SLK Club NL cabrioseizoen was niet onopgemerkt gebleven. Ruim
120 SLK-liefhebbers (bestuurders en navigators) verenigden zich zondagochtend 6 april in
de royale showroom van Rüttchen Autowereld te Tiel die als ontvangst- en startlocatie
beschikbaar was gesteld door de gastheren Stijn Rüttchen (vestgingsmanager) en Reinier
Moerman (verkoopadviseur). Rüttchen is een familiebedrijf dat in 1948 is opgericht door de
heer en mevrouw Rüttchen. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een complete
dealerorganisatie waar de gezellige familiesfeer altijd bewaard is gebleven. Na een door Stijn
verzorgde videopresentatie gaven Cees Hilgers (clublid) en Arnoud Daan (penningmeester)
tips en een toelichting op de voorjaarsrit Kronkels in de Dijk. Als organisators hadden zij alles
uit de kast gehaald om een spectaculaire opening van al weer ons derde cabrioseizoen te
realiseren én met succes.
Het parkeerterrein van Rüttchen toonde die zondagochtend met de vele SLK’s een niet
alledaags beeld. Maar liefst 63 equipes gingen vanaf 11.00 uur op weg met een routeboek,
fotoprijsvragen en lunchboxen verzorgd door Rosco Catering. Naast de door Rüttchen
geschonken gadgets, waren de equipestassen dit keer fraaie en handige koelboxtassen
waarin de door Uitgeverij Haakman beschikbaar gestelde SL Mercedes Revues niet
ontbraken. Omdat de voorjaarszon verstek liet gaan voor het eerst sinds het bestaan van de
MB SLK Club NL dit keer geen dakloze start maar heen-en-weer gaande ruitenwissers.
Gelukkig bleef een aanhoudende bui uit en kon de toertocht spoedig worden voortgezet met
het dakje daar waar het hoort: in de kofferbak.

Deze voorjaarsrit bedroeg bijna 200 kilometers die met behulp van het routeboek werden
afgelegd. Een rit, met veel bochtenwerk, die kronkelde langs rivieren zoals de Waal, de Rijn
en de IJssel. Het was een bijzonder gezicht om de veerpont Pannerden-Doornenburg vol
met SLK’s de Rijn te zien oversteken. Ook de retourvaart over de IJssel werd uitstekend
verzorgd door de veerpont bij Bronkhorst. De gezamenlijke middagpauze vond plaats bij
Pannekoekhuys Hoch-Elten. Gelegen boven op de 80 meter hoge Elter Berg in Duitsland.
Een locatie met een Anton Pieck uitstraling waar in de loop der jaren ook veel andere autoen motorclubs weten dat het er goed vertoeven is. Naast gezelligheid werd deze toertocht
gekenmerkt door het op eigen tempo en in ongedwongen sfeer (nader) kennismaken met de
mooie natuur- en watergebieden én tastbare geschiedenis. Waaronder de ambachtelijke
brouwerij Rodenburg te Rha waar de Bronckhorster Bieren met liefde en passie worden
gebrouwen. Een bezoek aan deze brouwerij was dan ook een boeiende belevenis. De
toertocht voerde tevens door het kleinste stadje van Nederland ofwel Bronkhorst met
prachtig gerestaureerde gebouwen en boerderijen. Kortom een bezienswaardigheid op zich!
Tegen het einde van de middag vond onder het genot van hapjes en drankjes een gezellig
samenzijn plaats in restaurant-brasserie De Waterman te Elburg. De Waterman is direct
gelegen aan het Veluwemeer en op het door de heer Ter Avest beschikbare gestelde gazon
konden alle SLK’s (gesorteerd op type t.b.v. de foto’s) geparkeerd worden. Met fraaie
Mercedes-Benz prijzen, beschikbaar gesteld door Rüttchen, voor de winnaars in het
verschiet, werd druk gespeculeerd over de fotoprijsvragen. Nadat Monique Jonkers zich als
een deskundige jury over de antwoorden had gebogen, was het moment daar: de
prijsuitreiking. De door Rüttchen beschikbaar gestelde prijzen waren; een MB SLK 172
schaalmodel, een set MB wijnflesstoppers, een MB thermosfles en een MB bekerset. De
winnende equipes gingen na afloop van Kronkels in de Dijk niet met lege handen naar huis.
Met uitzicht op het Veluwemeer keken velen terug op een spectaculaire opening van ons al
weer derde cabrioseizoen en prikte 50% van de deelnemers na afloop gezellig een vorkje
mee van het goed verzorgde Bourgondische buffet bij De Waterman.
Naast de gezamenlijke SLK-passie kende deze dag een gevarieerd karakter om de
deelnemers een afwisselend maar bovenal gezellige clubdag te bezorgen. Aan de hand van
de lovende reacties zijn we daar ook dit keer weer goed in geslaagd.
Met dank aan de enthousiaste clubleden en Tim Beeks (stagiair Rüttchen) voor het
toegezonden fotomateriaal dat via de volgende link is te bekijken MercedesForum fotoalbum.
Scrol op de webpagina met foto’s naar beneden om de (oplopende) volgorde voor een
diapresentatie in te stellen.
Tips voor de liefhebbers
De 11de editie van het Concours d’Élégance Paleis Het Loo staat weer voor de deur. Dit
grootste klassiekerevenement in Nederland vindt plaats op 21 en 22 juni 2014 en heeft alles
in zich om die van 2012 te overtreffen. Nadere informatie is raadpleegbaar via
http://www.concourselegance.com.
De stichting MBAC heeft ons verzocht na te gaan of erbij jullie belangstelling bestaat om deel
te nemen aan de volgende evenementen:

1-3 augustus 2014 - Schloss Dyck bei Mönchen-Gladbach: http://www.classicdays.de/index.php

30-31 augustus 2014 - Schöne Sterne, Hattingen: http://anmeldung.schoenesterne.de/
MBAC overweegt dan om een gezamenlijke rit en/of bijeenkomst te organiseren. Gelieve
jullie reacties kenbaar te maken via info@mbac.nl onder vermelding van MB SLK Club NL.

Graag tot ziens bij een van de evenementen in het komende cabrioseizoen waar wij jullie
graag nader over informeren.
Fijne Koningsdag en een hartelijke groet,
MB SLK Club Nederland
Karin Oud
voorzitter@mbslkclub.nl
KvK-nr. 55069096
IBAN NL69 ABNA 0558 752 977
BIC ABNANL2A

05.07.2014:
Beste clubleden,
Graag infomeer ik jullie in deze nieuwsbrief over de komende evenementen waarbij
een terugblik op de laatste toertocht natuurlijk niet mag ontbreken. Overigens was de
Ronde van Vlaanderen voor MB SLK Club Nederland de eerste in het buitenland
georganiseerde rit waarmee het duidelijk mag zijn dat de naam “Nederland” eigenlijk
de lading niet meer dekt. Een impressie van de Ronde van Vlaanderen (inclusief
fotoreportage) is via deze hyperlink
te bekijken. Tevens maakten clubleden Cynthia en Donald van den Wijngaert
onderstaande filmpjes die wij jullie niet willen onthouden. Hartelijk dank, attent ook!




Dashcam 1
Dashcam 2
Dashcam 3

Momenteel zijn de voorbereidingen voor de volgende toertocht in volle gang. De
nieuwe clubleden attendeer ik hiermee graag op de Haspengouwse Kastelenrit die
zondag 20 juli 2014 plaatsvindt. Het deelnameformulier en de volledige informatie
zijn als bijlagen toegevoegd.
Haspengouwse Kastelenroute – zondag 20 juli 2014
Reserveer zondag 20 juli 2014 voor de Kastelenroute door het Belgische
Haspengouw. Na een hartelijk welkom bij De Kleine Graaf in ’s Herenelderen rond
10.00 uur ontvangen de deelnemers onder andere het routeboek waarna op eigen
gelegenheid en in eigen tempo aan deze fraaie toertocht van circa 140 km wordt
begonnen.

Haspengouw is een landstreek die zich uitspreidt over de Belgische provincies
Limburg, Luik, Namen, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. Deze regio wordt
gekenmerkt door een glooiend landschap van zeer vruchtbare gronden die gebruikt
worden voor landbouw en veeteelt. Onze rit start in ’s Herenelderen, nabij
Hoeselt/Tongeren en voert langs ruim 30 kastelen die grotendeels in privébezit zijn.
De rit eindigt op dezelfde locatie als de start: De Kleine Graaf in ’s Herenelderen.
Optioneel kan na afloop een gezamenlijk diner worden genuttigd (zie bijlage).
Start- en eindlocatie
De Kleine Graaf
Ginstraat 31
3700 's Herenelderen (Tongeren)
www.dekleinegraaf.be
Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 40,00 per persoon.

Deelnemen?
Aanmelden voor deze Kastelenroute is vanaf heden mogelijk door het bijgevoegde
deelnameformulier in te vullen en naar evenementen@mbslkclub.nl te e-mailen.
Deelname is alleen mogelijk als de bijdrage van € 40,00 (SLK met alleen chauffeur)
of € 80,00 (SLK met chauffeur en bijrijder) op 9 juli 2014 is bijgeschreven op het
ABN-AMRO-bankrekeningnummer 55 87 52 977 (IBAN: NL69ABNA0558752977,
BIC: ABNANL2A) van MB SLK Club Nederland.
Let op, er is een maximum aantal equipes en inschrijving gaat op volgorde van
betaling! Na inschrijving en ontvangst bijdrage bevestigen wij de deelname per email. Bij een onverhoopte annulering na vrijdag 11 juli 2014 vindt geen restitutie van

het inschrijfgeld plaats. Graag verwelkomen wij jullie op zondag 20 juli in ’s
Herenelderen!

Vooraankondiging toertocht Twente - Bentheim - zaterdag 16 augustus 2014
Op zaterdag 16 augustus maken we ons op voor de toertocht door het grensgebied
van Twente en het Duitse Graafschap Bentheim. Het startschot wordt gegeven in het
Overijsselse dorp de Lutte en na circa 130 kilometer eindigen we in het Duitse
Nordhorn.
Over smalle weggetjes en ‘diekjes’ (die deels de erven van boerderijen doorkruisen
en in het verleden als smokkelroutes werden gebruikt voor onder andere koffie,
chocolade en zout) passeren we veelvuldig de Nederlands-Duitse grens. De rit voert
onder meer door het stroomgebied van het authentieke riviertje de Dinkel, langs
landgoed het Singraven, het oude veengebied met zijn idyllische vennetjes, de
Bentheimer steengroeven en het kasteel Burg Bentheim. Laat jullie in augustus
prettig verrassen op dit dagje SamenLekkerKarren!
Meer informatie (de inschrijving is nog niet gestart) volgt in de uitnodiging die jullie
binnenkort per e-mail ontvangen.

Fabrieksbezoek Mercedes-Benz Bremen (Duitsland) - maandag 8 september
2014
Exclusief voor de leden van MB SLK Club Nederland biedt Mercedes-Benz maandag
8 september 2014 de gelegenheid voor een unieke toer door de fabriek in Bremen.
Neem een kijkje achter de schermen van een van de modernste autofabrieken in
Duitsland waar onder andere SLK’s worden geproduceerd. Het programma (van
11.00 tot 17.00 uur op kosten van Mercedes-Benz) bevat een Engelstalige toer door
de fabriek en is inclusief lunch en een test-track.
Wees er snel bij; het maximum aantal deelnemers bedraagt 20 clubleden. Per MBClubCard 2014 krijgt één SLK-clublid toegang tot de fabriek. Toegang voor meerdere
personen (bijvoorbeeld bijrijder of partner) per MB-ClubCard is vanwege het beperkte
aantal plaatsen onmogelijk (ook niet tegen betaling). Inschrijving vindt plaats op
volgorde van aanmelden onder vermelding van het clublidnummer (zie voorzijde MBClubCard) via evenementen@mbslkclub.nl. Aanmelden is vanaf heden mogelijk
waarna meer informatie per e-mail volgt.

Adreswijzigingen
Clubleden zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorvoeren van een adreswijziging of
aanpassing van de autogegevens in de online Ledenmodule. De wijzigingen maar ook
eventuele aanpassingen omtrent de taalvoorkeur voor het magazine Mercedes-Benz Classic
kunnen na het inloggen in de Ledenmodule zelf worden ingevoerd.

Voorlopige evenementenkalender 2014



zondag 28 september 2014 - gezamenlijk MBAC-evenement met de aangesloten
Mercedes-Benz clubs;
oktober/november 2014 - 3de Algemene Leden Vergadering in combinatie met een
toertocht of activiteit.

Per e-mail worden jullie nader geïnformeerd over de aanmelding en het programma van het
gezamenlijke MBAC-evenement alsmede de ALV.
Alvast een mooie zomerperiode en vakantie toegewenst. We kijken ernaar uit jullie bij een
van de evenementen te mogen verwelkomen!
Met een hartelijke groet,
namens het bestuur

MB SLK Club Nederland
Karin Oud
voorzitter@mbslkclub.nl
KvK-nr. 55069096
IBAN NL69 ABNA 0558 752 977
BIC ABNANL2A

