Zomerrit West-Friesland - 27 juli 2013
Zaterdag 27 juli 2013 organiseerde de MB SLK Club NL de zomerrit door West-Friesland. Een zomerrit die
door de hoge temperatuur zijn naam eer aan
deed. Deze toertocht met een lengte van 125
km werd op eigen tempo met behulp van een
routeboek (inclusief prijsvraag) afgelegd.
Ondanks de vakantieperiode was de opkomst
hoog mede door het groeiende aantal
clubleden uit België.
De ontvangst was bij Gomes Noord-Holland
B.V. De sympathieke manager Rob Evenboer,
geassisteerd door Maurits Bakker, toonde
zich tijdens zijn welkomstwoord verheugd bij
het zien van zo veel SLK’s rondom zijn
Mercedes-Benz vestiging in Hoorn. De
ontvangst met koffie en lekkernijen vond
plaats in de ruime showroom en buiten
stonden fraaie SLK paradepaardjes uit onder
andere de Gomes collectie te schitteren. Huib
den Dulk en Frank Laarkamp gaven een
beknopte toelichting op de rit waarna de
deelnemers op weg gingen.
Deze in alle opzichten gevarieerde zomerrit kronkelde
door het Noord-Hollandse landschap over onder andere
een van de meest ontzagwekkende bouwwerken van de
Nederlandse historie, een 800 jaar oude dijk. Onderweg werd het SamenLekkerKarren langs de weidse
landschappen afgewisseld met uitzicht op het Amstelmeer maar ook de Waddenzee; kenmerkend voor dit
fraaie deel van Nederland. Door zijn lommerrijke wegen wijkt het toenmalige eiland Wieringen sterk af van
het polderachtige karakter typerend voor dit
landschap. Hoewel de, in Hippolytushoef gelegen,
Bierdijk doet denken aan de goudgele drank, op
de Bierdijk geen bier maar schapen. Veel schapen
waar de equipes behendig stapvoets tussendoor
manoeuvreerden. Sinds de fusie in 2012 staat een
aantal van deze fraaie gemeenten ook bekend als
Hollands Kroon; een zondermeer treffende naam voor
deze verrassende omgeving.
De gezamenlijke lunch vond plaats bij Sfeerboerderij
Jan Cees Lont in Nieuwe Niedorp. Praktisch alle
deelnemende equipes waren binnen toen de hevige
regenbui losbarstte zodat de lunch uiteindelijk perfect
getimed bleek te zijn. Vervolgens kon de unieke
collectie van het Motoren en Grootmoeders Tijd
Museum (ook gevestigd in Nieuwe Niedorp)
bezichtigd worden wat veel deelnemers aansprak. Het
museum had speciaal voor de zomerrit zijn deuren eerder geopend. En, omwonenden waren zo attent
geweest hun auto’s elders te parkeren vanwege de beperkte parkeerfaciliteiten. Onderweg werden de
complimentjes voor het rijgedrag dankbaar in ontvangst genomen en aan het einde van de dag kwamen de
deelnemers weer bijeen op het landgoed van Robacher’s Watermolen te Hauwert. Met een groot aantal
equipes is voldoende parkeergelegenheid een must. Robacher’s watermolen vormde dan ook een goede
locatie voor de dagafsluiting. Voor de liefhebbers stond op deze eindlocatie een heerlijk dinerbuffet klaar en
werd gezellig nagepraat over de mooie zomerrit die zelfs door clubleden woonachtig in deze regio
verrassend werd genoemd.
Rob Evenboer van Gomes Noord-Holland B.V. 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. Door zijn beschikbaar
gestelde prijzen gingen de winnende equipes na afloop van deze verrassende toertocht niet met lege
handen naar huis. De eliminatieronde werd geleid door Huib den Dulk waarna de prijsuitreiking plaatsvond.
Dit keer met een troostprijs voor de equipe die het laagste aantal punten met de prijsvraag scoorde. Naast
de gezamenlijke SLK-passie kende het programma van de zomerrit een gevarieerd karakter om de
deelnemers een heerlijk weekendgevoel te geven. Terugkijkend op de dankbare reacties is dat de MB SLK
Club Nederland wederom gelukt.

Met dank aan de enthousiaste clubleden voor het
toegezonden fotomateriaal dat via de volgende links
is te bekijken:
•MBAC website SLK-pagina klik op de hyperlink
onder het verslag.
•fotoalbum MercedesForum scrol op de webpagina
met foto’s naar beneden om de (oplopende) volgorde
voor een diapresentatie in te stellen.

