Twentse Achtertuin - 7 juli 2012
In samenwerking met Baan Twente B.V. vond zaterdag 7
juli de Zomertoertocht plaats met als thema de Twentse
Achtertuin van Nederland.
Met een gastvrij onthaal in
de vestiging van Baan
Twente te Hengelo werden
de deelnemende SLKrijders welkom geheten.
Gert-Jan Baan, directeur
Baan Twente B.V., gaf tips
en een korte toelichting op
de nieuwe, speciaal voor de
MB SLK Club Nederland,
uitgezette Zomertoertocht.
Een fraaie tocht met een
ochtend- en middagdeel
van in totaal zo’n 160 km.
Voor de beide trajecten ontvingen de 21 equipes twee
routeboeken inclusief fotovragen. Naast de door Baan Twente geschonken gadgets waren
de tassen tevens gevuld met door de uitgever Jan Haakman beschikbaar gestelde SL
Mercedes Revues. Een magazine voor Mercedes-Benz-liefhebbers en daarmee ook de
SLK-rijders.
Na registratie van de starttijden per equipe, gingen de dakloze SLK-rijders goed op weg
door de prachtige omgeving die zo
kenmerkend is voor Twente als Achtertuin
van Nederland. Na een lunchstop onderweg
werd bij aankomst in Rijssen aan de hand
van opmerkelijke details en anekdotes door
de oprichter Jan Baan, een indrukwekkende
collectie van Baan Twente Classic Cars
getoond. Ook vond er rondleiding plaats door
de gloednieuwe bedrijfswagenwerkplaats in
het eveneens nieuwe pand. Zonder meer een
Mercedes-Benz-dealer waar enthousiasme
én efficiëntie door uitgekiende, duurzame
investeringen opmerkelijk te noemen zijn.
Buiten werden de zonaanbiddende deelnemers in het lounge gedeelte van Baan Twente
aangenaam verrast toen op een spectaculaire wijze de sportieve rijeigenschappen van
een SLK 55 AMG (370 pk) werden gedemonstreerd waarna de startvoorbereidingen voor
het laatste traject van de Zomertoertocht aanbrak.
Met een Mercedes-Benz-verrekijker en SLKhorloge voor de gelukkige winnaars in het
verschiet, werd druk gespeculeerd over de
fotovragen en maakten de deelnemers zich alvast
gereed voor de tijdregistratie en voorbereiding op
het tweede routeboek.
Omdat de weergoden ons gunstig gestemd waren,
werden de onderweg overhandigde ijsjes dankbaar

in ontvangst genomen en met Hotel Restaurant de Uitkijk in Hellendoorn als eindlocatie
kon een gezellig samenzijn na deze geslaagde Zomertoertocht niet mooier worden
voortgezet.
Terwijl Ben Schutte zich als deskundige jury over de antwoorden op de fotovragen boog,
maakte Tjeerd Sanders, vice-voorzitter namens de Stichting Mercedes-Benz Automobiel
Clubs (MBAC), zijn complimenten kenbaar dat binnen drie maanden na oprichting van de
MB SLK Club Nederland het magische aantal van 50 clubleden is gerealiseerd. De
Nederlandse MB SLK Club is als vereniging aangesloten bij de Stichting MBAC waarmee
SLK-eigenaren als clublid, naast het aanbod van verschillende binnen- en buitenlandse
evenementen, de Mercedes-Benz ClubCard en Mercedes-Benz magazines tegemoet
kunnen zien.
Zoals het gezegde luidt; “De laatste zal de eerste zijn’, mocht de winnende equipe van de
fotowedstrijd uit handen van Gert-Jan Baan de begeerlijke prijzen in ontvangst nemen. Na
afloop vond in De Uitkijk het gezellige Zomertoertocht-diner plaats die wellicht voor velen
naar meer smaakten.
Met dank aan de enthousiaste clubleden voor het toegezonden fotomateriaal dat via http://
www.mercedesforum.nl/album/album.php?album_id=4215 is te bekijken. Scrol eventueel
op deze webpagina naar beneden om de (oplopende) volgorde voor een diapresentatie in
te stellen. Hieronder alvast een kleine impressie

