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De nieuwe C-Klasse Cabriolet.
Unleash your senses.

U rijdt al een C-Klasse Cabriolet vanaf € 49.495,- incl. BPM en BTW en excl. recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. 
Gecombineerd verbruik: 4,5 – 9,3 l/100 km, 22,2 – 10,8 km/l. CO2-uitstoot: 116 - 218 g/km. Voor officiële dealeradressen, 
kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl.
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Van de bestuurstafel

Ik denk dat we ons dan bevinden op het grensvlak 
van hobbyisme en museaal plezier: wat voor velen 
van ons en onze voorgangers plezierig was om in 

stand te houden en om zelf zoveel mogelijk mee te 
rijden, verhuist langzaam naar prachtige musea en er 
komt een moment dat niemand het nog in zijn hoofd 
zal halen ermee te (willen) rijden. Dan presenteert 
Mercedes-Benz op een persconferentie in Stuttgart, 
of Moskou, Dubai of Rio de Janeiro, de nieuwste 
eenpersoons-vliegfiets en laat als aardigheid nog even 
de S 600 Maybach rijden, om aan te geven waarmee 
men zich in het begin van het tweede millennium nog 
moest behelpen. Een deel van de inhoud van het oude 
museum in Stuttgart, ooit gebouwd door een Nederlan-
der, is al lang overgedaan aan het Rijksmuseum voor 
Oudheden in Leiden en staat daar tussen de wassen 
Neanderthalers…

Flauwekul, zeker; ik wil alleen maar aangeven dat de 
tijd niet stil staat en dat alles verandert. Godfried Bo-
mans zei het heel goed: “Het enige dat op aarde nooit 
verandert, is dat alles verandert.”
Zo ook het landschap van de klassieke auto’s: wat voor 
ons de herinnering uit onze jeugd is, is voor onze klein-
kinderen, een enkele uitzondering daargelaten, oud-
roest uit het Stenen Tijdperk. Of dacht u echt dat er over 
25 jaar een club zal worden opgericht voor de W 210 
(die met de dubbele koplampen)? Waar ik naar toe wil, 
is dat ook het clublandschap verandert en dat we als 
club daarover moeten nadenken. De consequentie zou 
kunnen zijn dat veel mensen het nog wel interessant 
vinden om naar een auto te kijken, erover te lezen, 
erover te praten, maar er niet over piekeren om er zelf 
iets mee te doen. Ziet u de kleinkinderen van uw klein-
kinderen al een W 204 aanschaffen om te restaureren? 

Zouden ze dat doen, dan staat de psychiater klaar…
Dit soort veranderingen is natuurlijk volstrekt normaal 
en logisch en voor ons is het alleen maar verstandig 
om daarover na te denken. Om te beseffen dat de club 
kleiner zal worden en dat de club van aanvankelijk een 
‘sleutelclub’ naar een ‘gezellig-rijden-club’ is veranderd 
en in de toekomst hoogstwaarschijnlijk zal verschuiven 
naar een ‘geïnteresseerden-club’. Prima, maar bereid je 
dan ook voor en leg veel informatie, die veelal monde-
ling wordt uitgewisseld, vast. Daarom is het goed daar-
bij stil te staan en na te denken hoe we in de toekomst 
moeten handelen en hoe we ons nu kunnen voorberei-
den; suggesties zijn zeer welkom.
Bomans zag het goed: verandering is normaal.

Armand van Ommeren, 
hoofdredacteur

Oudroest of erfgoed?
Denkend aan de toekomst van de Mercedes-Benz Club Nederland, of eigenlijk aan de 
vooruitzichten van klassiekerclubs in het algemeen, vraag ik me af hoe het beeld er 
over pakweg tien jaar zal uitzien. Ik vraag me dan af hoe mijn kleinkinderen naar een 
Mercedes-Benz 170 zullen kijken en of er nog één kleinkind op deze wereld zal zijn dat 
een paar jaar vrije tijd zal geven aan de restauratie van zo’n rij-apparaat.
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De officiële naam van de club is Mercedes-Benz Club Nederland, ook bekend als MBCN. De 
vereniging werd op 2 november 1970 te Rotterdam opgericht onder de naam Mercedes-Benz 170 
Club Nederland. De vereniging ontving een koninklijke goedkeuring op 12 februari 1972. MBCN 
is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40341226. 
Het statutaire doel is het in stand houden van in Nederland aanwezige voertuigen van de merken 
Daimler, Benz en Mercedes-Benz. Voldoet het voertuig aan de in het huishoudelijk reglement 
gestelde eisen dan staat het lidmaatschap open als men een dergelijk voertuig bezit of bezeten 
heeft. Voldoet het voertuig nog niet aan de statutaire vereisten dan kan men al wel donateur 
worden. 
De Zilverster is het officiële cluborgaan van de Mercedes-Benz Club  Nederland en verschijnt 
zes keer per jaar

Adverteren in De Zilverster 
Advertentietarieven (excl. btw):
  per jaar  eenmalig 
1/1 pagina € 1.000,—  €   185,—
1/2 pagina €    525,—  €     95,—
1/4 pagina €    275,—  €     50,—
Plaatsen, aanleveren en/of vervaardigen van adverten-
ties: 
Wim Erinkveld, 0486-47 17 56, redactie@mbcn.nl

Kopij
Sluitingsdatum: de laatste dag van de oneven maand.

Specialisten
Aan onderstaande clubleden kunt u vragen stellen 
over aanschaf, reparatie en restauratie van bepaalde 
typen auto’s en over technische zaken:

170
J. Kuiper, tel. 0318-56 19 79
170, Ponton
P. Bogers, tel.  0167-52 29 67
190 SL, Ponton, 319, motoren en techniek
A. Augustinus, tel. 0172-53 94 26
190 SL, Ponton, Pagode, W 123
J.W.M. Rosenberg, tel. 0346-26 30 54
190 SL en Pagode, plaatwerk en techniek
P. Toonen, tel. 024-641 53 18
220 S/SE Coupé en Cabriolet, 300 SL, 600
C. Wieman, tel. 020-636 32 91 (alleen werkdagen)
250 S/280 S/300 S(E)(L)
H. Steenbeek, tel. 06-33 64 08 48
W 114/W 115, W 123, W 124
E. Breed, tel. 0224-29 57 63  of 06-53 78 91 69
R/C 107
I. van Dijk, tel. 0497-38 04 41
R/C 107 D-Jetronic
G. van Tergouw, tel. 030-691 82 74
W 108 - W 116, airconditioning
A. ’t Lam, tel. 0345-59 95 94
Carrosseriewerk algemeen
J. Kuiper, tel. 0318-56 19 79
Coachbuilding, carrosserierestauratie 
Jerry Kuiper, tel. 075-616 12 80 
Deskundige m.b.t. originaliteit
A. Hoogslag, tel. 010-412 32 76
Uw vraag via: alberthoog@hotmail.com
Lastechniek
S. Borst, tel. 0228-58 13 32
Mechanische instrumenten
M. Poot, tel. 0113-57 33 70
Youngtimers
H. G. Schutte, tel. 06-21 42 42 12

Informatie of  advies wordt door de specialisten naar 
eer en geweten verstrekt. Zowel de  vereniging als de 
specialisten aanvaarden daarvoor geen enkele aan-
sprakelijkheid. 

Colofon

De Zilverster
Uitgever Mercedes-Benz Club Nederland
 B.K. Borsboom-de Vries, secretaris MBCN a.i.
 Bosstraat 61, 5553 CK Valkenswaard, 0653-36 23 80 
 secretaris@mbcn.nl
Hoofdredacteur Armand van Ommeren 
 Kerkstraat 56, 4854 CG Bavel, 0161-43 24 51
 redactie@mbcn.nl, hoofdredacteur@mbcn.nl
Eindredacteur  Ary Kraaijeveld
 Vuurkruidstraat 42, 2965 CH Nieuwpoort, 0184-60 17 78
 redactie@mbcn.nl, eindredacteur@mbcn.nl 
Redactie  Wim Erinkveld, Ary Kraaijeveld, Danny Miedema en
 Armand van Ommeren 
 redactie@mbcn.nl 
Medewerkers aan dit nummer Frits Bakker, Jan Heijne, Eric Mark, Jan de Moor, 
 John Pronker, Ton Roks, Dick Schornagel, 
 Herman Steendam, Richard Truesdell en Jan Verweij
Vormgeving Roland Rutgers - Studio Trepico
 studio@trepico.nl
Druk en verzending Drukkerij Trepico b.v. 
 Touwslager 3, 3861 SP Nijkerk, 033-257 18 23
 info@trepico.nl

Mercedes-Benz Club Nederland
Voorzitter Dirk-Jan Bode, voorzitter@mbcn.nl
Secretaris a.i. Brigitte Borsboom-de Vries, secretaris@mbcn.nl
Penningmeester Bob van Kesteren, penningmeester@mbcn.nl
Evenementen Jan Verweij, evenementen@mbcn.nl
De Zilverster Armand van Ommeren, hoofdredacteur@mbcn.nl
Projecten Theo Borsboom, projecten@mbcn.nl
Techniek & Onderdelen Nico Ockhuisen, techniek@mbcn.nl

Ledenadministratie  Jaap Kuiper, 0318-56 19 79, ledenadministratie@mbcn.nl 

Website  www.mbcn.nl 
Webmaster Edwin Westerhoff
 Paasberg 53, 7772 DJ Hardenberg, 0523-74 78 52
 webmaster@mbcn.nl, edwin@westerhoff.info

IBAN  NL44 RABO 0159 6190 68 – BIC RABONL2U 

Oprichters  Ernst van Stolk, Jan Veenenbos en Frans Jan Willebrands

Ereleden H. Groothuis, J. van Mackelenbergh, 
 N. van Mackelenbergh-Venrooy, G.J. Schekman, 
 E.C. van Stolk, J.J. Veenenbos, F.J. Willebrands
 
Lid of donateur worden? Ga naar www.mbcn.nl en kies ‘Lid worden’, daar vindt u het aan-
meldformulier. Contributie € 65, - per jaar, entreegeld € 25, -. Bij aanmelding na 30 juni 
bedraagt de contributie tot het einde van het jaar de helft. 
Opzeggen: ledenadministatie@mbcn.nl, uiterlijk twee maanden voor het einde van het jaar.

Rechten: De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen  artikelen te wijzigen, 
in te korten of niet te plaatsen. De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van 
advertenties en/of annonces. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder 

voorafgaande schriftelijke  toestemming van de uitgever.
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