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de zilverster

Van de bestuurstafel

H
et is al weer augustus, de laatste weken 
volop zomer, en gelukkig aardig tot zelfs 
uitstekend weer. Het voorjaar was gewoon 
slecht, koud en veel regen, en hier in het 

zuiden hebben we binnen twee weken direct achter 
elkaar een paar wolkbreuken gehad die ik hier nog 
nooit heb meegemaakt. Hagelstenen ter grootte van 
golfballen, waardoor niet alleen de natuur en de gewas-
sen ernstige schade hebben opgelopen, maar ik ook 
talloze auto's gezien heb die het uiterlijk hebben van 
een Wasa-cracker. Ik had net op een vrijdag mijn W 126 
uit de schorsing gehaald en daar die dag een flink stuk 
mee gereden. Toen ik de bui, die zoveel schade heeft 
aangericht, zag aankomen, heb ik de 300 SE net op tijd 
in veiligheid kunnen brengen. De vier lichtkoepels in 
onze carport hebben het niet overleefd, maar gelukkig 
was er geen schade aan de auto’s.

De Mercedes Benz Club Nederland blijft verrassen. 
U hebt naar alle waarschijnlijkheid het artikel in uw 
krant gelezen waarin de ontslagen penningmeester 
zijn verhaal doet aan een journalist. Na De Telegraaf 
kwamen nagenoeg alle kranten met een vergelijkbaar 
verhaal, waarbij ik sterk de indruk krijg dat de journa-
listen contact hebben gehad met de oud-penningmees-
ter. De club is nog niet van deze affaire af. Wel zijn er 
inmiddels allerlei procedures gestart om de betalingen 
aan de club zeker te stellen.

Transparantie binnen de club staat ook bij mij hoog in 
het vaandel en graag wil ik u informeren over een aan-
tal andere zaken binnen het bestuur. Dirk-Jan, onze 
voorzitter, heeft een medische ingreep ondergaan en 
heeft het daardoor enige tijd wat rustiger aan moeten 
doen. Wij wensen hem veel sterkte met het genezings-
proces. Onze secretaris, Robert Steeman, heeft in over-
leg met het bestuur besloten om zich terug te trekken 
als secretaris. Robert werkt als advocaat bij een kan-
toor dat de affaire met de oud-penningmeester behan-
delt en vindt dat dit niet te combineren is met de func-
tie van secretaris van de club. Gelukkig heb ik mijn 
vrouw, Brigitte Borsboom-de Vries, bereid gevonden het 
secretariaat waar te nemen. Brigitte was officemanager 
van een aantal Brainport-vestigingen hier in Eindho-

ven en heeft aardig wat ervaring in het notuleren van 
vergaderingen, etc. Dat wordt een pittige, houdt u maar 
vast, daar heb ik dan weer ervaring mee...
 
Met het invoeren van de nieuwe vorm van het onderde-
lenmagazijn, dat ‘Servicepunt Techniek en Onderdelen’ 
gaat heten, maken we goede vorderingen. De website 
wordt door Edwin Westerhoff grondig onder handen 
genomen; hij wordt inzichtelijker en vooral ‘up to date’ 
gemaakt, zoals dat in goed Nederlands heet. De betaal-
module wordt verbeterd en zo zijn er nog wat punten 
die Edwins aandacht hebben. U begrijpt dat het reali-
seren van een en ander wat tijd kost. De evenementen 
worden goed bezocht en het zomerevenement was erg 
geslaagd; de evenementencommissie blijft zich inzetten 
voor de club. Op initiatief van Armand van Ommeren 
zal met een aantal geïnteresseerden onderzocht worden 
of ons clubblad een commerciële tint gegeven kan wor-
den waardoor het voor een veel breder publiek weleens 
een zeer interessant blad zou kunnen zijn, verkrijgbaar 
in de boekhandel. Armand zal daar in een artikel in de 
bijlage bij dit nummer verder op in gaan. 
Namens het voltallige bestuur wil ik u een heel fijne 
tijd toewensen; geniet er nog van, want voor je het weet 
zitten we weer met vallende bladeren en nadert de win-
terslaap voor vele van onze prachtige en zeer geliefde 
hobbyvoertuigen.

Theo Borsboom, projecten
 

Mensenwerk

Theo op zijn brommer, een Ducati 1098; top 312 km/h...
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De offi ciële 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 offi ciële 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 Martin van Aarssen, Fred Arp, Frits Bakker, Eric Mark, 
 Jan Pleijte, Ton Roks, Dick Schornagel, 
 Herman Steendam, Fedor Tanke, en Jan Oege Zijlstra
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 
aanmeldformulier. Contributie € 65, - per jaar (€ 60, - bij automatische incasso), 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, microfi lm of op welke andere wijze dan ook, zonder 

voorafgaande schriftelijke  toestemming van de uitgever.
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