
 

 
 

‘60 jaar SL’ op Concours d’Elégance 
 

 

Op 23 en 24 juni 2012 vindt het 10e Concours d’Elégance bij Paleis Het Loo 

in Apeldoorn plaats. Dit concours is uitgegroeid tot het mooiste en grootste 

autofeest van Nederland.  

 

Voor Mercedes-Benz een prachtige gelegenheid om in te spelen dat 60 jaar 

geleden de eerste SL werd ontwikkeld. 

 

Ter gelegenheid van deze verjaardag heeft de restauratieafdeling van 

Mercedes de oudst nog bestaande 300 SL (W 194) terug in nieuwstaat 

gebracht. De stamvader aller SL’s werd – zestig jaar geleden – in maart 

1952 gepresenteerd en is een van de meest spraakmakende auto’s uit zijn 

tijd. Veel van het DNA van de eerste modellen van de 300 SL is terug te 

vinden in de nieuwste generatie van de SL die in januari in Detroit zijn 

wereldpremière beleefde. Mercedes-Benz Nederland presenteert nu op het 

concours een unieke collectie SL-modellen.  

 

 

 



Begin jaren ’50 ontwikkelde het researchteam van Mercedes-Benz een 

hypermoderne racewagen met typeaanduiding SL, wat stond voor Sport 

Leicht. Racen met sportwagens bood in die tijd de beste gelegenheid voor 

publiciteit. Voor dat doel kregen de hoofdingenieurs Rudolf Uhlenhaut en 

Frits Nallinger de opdracht een geschikte sportauto te ontwikkelen. 

 

 
 

Men ontwikkelde een superlicht driedimensionaal buizenframe waarbij een 

lage uitsnijding voor de portieren niet mogelijk was. Uit pure noodzaak 

construeerden de technici de vleugeldeuren. Met dit model werd het ene 

racesucces na het andere behaald. Een legende was geboren. 

 

De SL staat voor velen synoniem voor Mercedes-Benz als merk. Vanaf 1954 

was de SL ook voor de particulier leverbaar. Sindsdien zijn er zes 

modelgeneraties geweest die de legende met succes hebben voortgezet. 

Hekkensluiter is de in januari van dit jaar geïntroduceerde SL (R231), die 

inmiddels in de dealershowrooms staat. De thematentoonstelling ‘Zestig jaar 

Mercedes-Benz SL’ toont het model in al zijn facetten: van de legendarische 

300 SL (W 194) uit 1952 tot aan de nieuwste generatie SL (R 231) en alle 

bijzondere ‘Sport Leichts’ die daartussen zitten. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tijdens het Concours d’Elégance stelt Mercedes-Benz Nederland tachtig 

eigenaren van SL’s in de gelegenheid om op zondag 24 juni op een speciaal 

terrein hun ‘Super Leicht’ aan de verwachte 15.000 bezoekers te 

presenteren. 

 

Namens Mercedes-Benz Nederland hebben wij het genoegen u uit te 

nodigen om samen met uw partner en uw SL naar Apeldoorn te komen en 

onze gast te zijn in het Mercedes-Benz Paviljoen. Aangezien het 

deelnemersveld gelimiteerd is tot 80 auto’s, zien wij ons genoodzaakt uit de 

aanmeldingen een selectie te maken. De SL-modellen zullen in aantal 

gelijkmatig over alle modelgeneraties verdeeld worden. Wij vertrouwen op 

uw begrip hiervoor. 

 

Op bijgaand aanmeldingsformulier kunt u uw SL-modellen invullen, waarna u 

van ons hoort welk model wij graag naar Apeldoorn zouden willen halen. Wij 

verzoeken u het formulier uiterlijk 24 mei via info@MBAC.nl te retourneren. 

 

 

Wellicht tot ziens in Apeldoorn! 

 

 

 

Namens Mercedes-Benz Nederland en Stichting MBAC 

 

Robert Scheerboom 
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  Programma zondag 24 juni (onder voorbehoud)   

   

  10:00 18:00 Programma Concours d’Elégance 

  10:30 11:00 Ontvangst ‘SL-deelnemers’  

  10:30 14:00 Jurering Internationaal Concours 

  11:00 12:00 1e Vredestein Classic Sprint 

  12:00 12:30 1e Modeshow Leurink Mode 

  12:45 13:45 2e Vredestein Classic Sprint 

  14:00 14:30 2e Modeshow Leurink Mode 

  15:15 15:30 Prijsuitreiking Vredestein Classic Sprint 

  15:30 16:00 Finale Modeshow Leurink Mode 

  16:00 16:45 Prijsuitreiking Internationaal Concours 

  16:45 17:30 Veiling Ronde Tafel rally -  Vredestein paviljoen 

  16:45 18:00 Afscheid ‘SL-deelnemers’  

 

 

 


