
Clubblad van de Mercedes-Benz Club Nederland

278 • 48e Jaargang • Nummer 1 • Januar i/Februar i 2018

Four the team.
Congratulations Lewis, on your fourth Formula 1 World Champion title. And to each  
and every member of the Mercedes-AMG Petronas Motorsport team on your fourth  
Constructors’ World Championship win in a row. We couldn’t be more proud of these 
incredible achievements.  
#4theteam
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de zilverster

Van de bestuurstafel

Anderzijds is dit ook een jaar van verande-
ring. In 2017 is het onderdelenmagazijn ver-
zelfstandigd. Enkele leden zullen toch met 

enige weemoed terugkijken naar de oorsprong van 
de vereniging, naar de tijd dat de onderdelenvoor-
ziening een belangrijke pijler was. De verzelfstandi-
ging zal er in ieder geval niet toe leiden dat u als lid 
geen gebruik meer kunt maken van de onderdelen-
voorziening. Dat kan nog steeds, en dat moedigen 
wij ook zeker aan! 
Een andere verandering was een bestuurswisseling. 
Het was de bedoeling dat de secretaris en ikzelf, 
na het volbrengen van de zittingstermijn, tijdens 
de recent gehouden ALV terug zouden treden en niet 
herkiesbaar zouden zijn. Dat is echter anders gelo-
pen, zoals u in de bijlage bij de vorige Zilverster heeft 
kunnen lezen. De ALV heeft bijna unaniem (op enkele 
onthoudingen na) aan het bestuur het mandaat gege-
ven om nog tot de volgende ALV (op 7 april 2018) door 
te gaan. Het komend halfjaar willen we gebruiken 
om een aantal zaken met betrekking tot (onder meer) 
beleid, verkiezing niet-herkiesbare bestuursleden en 
opfrissen Statuten en Huishoudelijk Regelement te 
regelen. Helaas heeft bestuurslid Armand van Omme-
ren besloten hier niet in mee te gaan en op eigen ini-
tiatief in een brief met zijn voorstelling van zaken 
afscheid genomen en zijn lidmaatschap opgezegd.
Het jaar 2018 wordt dus in ieder geval een jaar met 
een frisse nieuwe start. Nieuwe plannen, mooie club-
dagen en nieuw bloed in het bestuur. Ik ben ervan 
overtuigd dat we er met ons allen een schitterend 
(verenigings)jaar van kunnen maken. Het bestuur 
wenst daarom ook iedereen prettige feestdagen, een 
goed uiteinde en een geweldig 2018 toe!

Frisse start

Vacature(s) bestuur
Zoals u uit bovenstaande heeft kunnen opmaken, komt 
er een aantal posities binnen het bestuur beschik-
baar. Dat betreft naast die van voorzitter, secretaris 
en van de nu vacant gekomen positie van Armand van 
Ommeren (hoofdredacteur De Zilverster), ook die van 
de bestuursleden Nico Ockhuisen (Techniek) en Theo 
Borsboom (Projecten). Nico en Theo hebben beiden wel 
aangegeven zich herkiesbaar te stellen voor een nieuwe 
termijn. 

Het bestuur komt graag in contact met leden die 
belangstelling hebben voor een positie in het bestuur 
van deze mooie vereniging. Serieuze kandidaten kun-
nen ook rekenen op onze steun daar waar het de kan-
didaatstelling volgens de statuten betreft. We hebben 
spontaan al een aanmelding binnengekregen, maar het 
zou mooi zijn als alle posities ingevuld kunnen worden 
en er voor de leden straks ook nog wat te kiezen valt!

Dirk Jan Bode, voorzitter

Op het moment dat u deze regels leest, is er al bijna weer een jaar voorbij. Een 
bewogen jaar, dat kunnen we wel stellen. Enerzijds hebben we met veel plezier 
De Zilverster kunnen lezen. Hebben we kunnen genieten van schitterende clubdagen. 
Hebben zich weer vele vrijwilligers ingezet in het magazijn. En hebben we de hele affai-
re met de voormalige penningmeester zo goed als kunnen afronden. Heel veel dank 
gaat uit naar al die vrijwilligers die dit alles mogelijk maakten. Een zeer groot compli-
ment en een welgemeend dankwoord is zeker op zijn plaats. 
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nieuws en varia

 Evenementenkalender 2018
Wanneer?                      Wat?                                        Waar?                   Informatie

Ga voor de updates naar onze website www.mbcn.nl/ledenservicembcn.nl

Activiteiten Mercedes-Benz Club Nederland   

20 januari Nieuwjaarsbijeenkomst Utrecht www.mbcn.nl/ledenservicembcn.nl

07 april Algemene Ledenvergadering N.n.b. www.mbcn.nl/ledenservicembcn.nl

22 april Clubdag regio west N.n.b. www.mbcn.nl/ledenservicembcn.nl

26 mei Clubdag regio zuid N.n.b. www.mbcn.nl/ledenservicembcn.nl

08-17 juni Buitenlandreis N.n.b. www.mbcn.nl/ledenservicembcn.nl

24 juni Clubdag regio noord N.n.b. www.mbcn.nl/ledenservicembcn.nl

21-23 september Clubweekend regio oost N.n.b. www.mbcn.nl/ledenservicembcn.nl

06 oktober Algemene Ledenvergadering N.n.b. www.mbcn.nl/ledenservicembcn.nl

Evenementen met MBCN-promotie   

02 september Star Cars & Coffee Surhuisterveen www.klaasdepoel.com

15 september Oldtimerdag Appelscha www.oldtimerdagappelscha.nl

Evenementen (inter-)nationaal   

11-14 januari InterClassics Maastricht Maastricht www.interclassicsmaastricht.nl

02-04 februari Bremen Classic Motorshow Bremen (D) www.classicmotorshow.de

02-04 maart 41e Antwerp Classic Salon Antwerpen (B) www.antwerpclassicsalon.be

21-25 maart Techno Classica Essen (D) www.siha.de

NIEUWJA ARSRECEPTIE
Mercedes-Benz Club Nederland & MBAC

Het bestuur van de Mercedes-Benz Club Nederland en dat van de MBAC hebben het genoegen u hierbij uit te nodigen voor 
de gezamenlijk te houden nieuwjaarsreceptie. U bent van harte welkom in de sfeervolle vestiging van Mercedes-Benz 

Nederland in Utrecht. Graag brengen wij met u een dronk uit op een voorspoedig 2018!

Zaterdag 20 januari 2018, 15.00 – 17.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur
Mercedes-Benz Nederland B.V., Van Deventerlaan 50, 3528 AE Utrecht

Aanmelden: graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 januari 2018. 
Website: www.ledenservicembcn.nl/activiteiten - E-mail: secretaris@mbcn.nl.

Post: brief of kaart naar Brigitte Borsboom, Bosstraat 61, 5553 CK Valkenswaard.
Vermeld s.v.p. naam, lidmaatschapsnummer en het aantal personen.
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AnnoncesAnnonces

Zet zelf uw gratis annonce op onze web-
site www.mbcn.nl. Log in op het ledenge-
deelte met behulp van uw lidmaatschaps-
nummer en uw wachtwoord. De annonce 
wordt automatisch doorgeplaatst naar www.
ledenservicembcn.nl. De redactie behoudt 
zich het recht voor zonder opgaaf van rede-
nen annonces in te korten of te weigeren.

  PLAATS ZELF UW ANNONCE OP DE WEBSITES

� Te koop: Mercedes-Benz 220 S 1959. 
Niet aan gelast, correcte passingen. Orig. 
serviceboek, onderhoud iedere 3.000 
km, interessante historie (Algerije-Toulou-
se). Afrika-uitvoering met stoelhoezen. 
Zeer originele en aangenaam rijdende 
auto. Vraagprijs € 34.900,00.
Alfred Hubbeling, 
0343-52 07 19/0653-90 67 36, 
alfred.hubbeling@beauty-cars.nl.

� Te koop: Mercedes-Benz 190 SL, 
1961. Uitmuntende staat, geheel geres-
taureerd naar datacard. Kleur wit (DB 50) 
met rood leder interieur. 
Solex carburateurs, twee hardtops. 
Meer informatie op verzoek.
A. van der Werff , 
026-311 41 06/0630-28 74 76, 
ate.werff @planet.nl.

� Te koop: Mercedes-Benz 280 S 
(W 108), bj. 1972. In perfecte staat van 
onderhoud, lpg, versterkte achtervering, 
Becker Mexico, etc.
Vraagprijs € 17.000,00.
J. de Kruijff , 
040-205 14 32/0621-39 63 91, 
jdekr@mac.com. 

� Te koop: Mercedes-Benz 300 d 
‘Dora’ 1960. 30.000 km na motorrevisie 
(Keizer). Beige, origineel rood lederen in-
terieur met wat craquelé, nieuwe banden.  
Inruil Citroen DS Pallas of Break, 300 SEL 
of 107 SLC bespreekbaar.
Prijs € 53.000,00. Th.C. Putters, 
0614-97 86 62 (bellen om 17.00 u).

� Te koop: Mercedes-Benz 350 SL, 
1972. Rood met lederen bekleding. In 
juni 2017 opnieuw gespoten, softtop 
vernieuwd in 2016. Hardtop nog nooit 
gebruikt. Apk tot oktober 2018.
Vraagprijs € 16.000,00.
H.D.H. Douglas,  0653-44 69 89, 
tennisdouglas@hotmail.com.

� Te koop: Mercedes-Benz 300 SL-24, 
bj. 1993, 163.000 km (NAP). Nederlandse 
auto, perfect onderhouden, altijd binnen 
gestald, rijdt fantastisch. Alle opties, w.o. 
hardtop, automaat, AMG-stuur, leder, 
airco, stoelverwarming, kinderzitjes. 
Incl. zeldzame originele fabriekskist voor 
de hardtop. Vraagprijs € 12.750,00.
Info en foto’s: Bert van Erven, 
0651-56 28 37.

� Te koop: Deze mooie 280 S, 02-31-TJ, 
wordt op de website van de club te koop 
aangeboden, maar helaas ontbreken de 
gegevens van de aanbieder. 
Wie?

� Te koop: Mercedes-Benz 380 SL 1985 
(C 107). Wit met blauwe bekleding, mooie 
blauwe softtop, hardtop, M-B-sportvel-
gen, werkende airco. In topstaat met 
nieuw NL-kenteken.
Prijs € 22.500,00. R.M. Rutte, 
075-771 17 71/0653-64 50 00, 
r.rutte@chello.nl.

� Gevraagd: De Zilverster nummer 2 
van 1996.
J. Ram, ram00101@planet.nl.
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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 en opmaakkosten):
  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, w.erinkveld@planet.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 a.i.
 Bosstraat 61, 5553 CK Valkenswaard, 0653-36 23 80
 secretaris@mbcn.nl
Hoofdredacteur a.i./ Ary Kraaijeveld
Eindredacteur Vuurkruidstraat 42, 2965 CH Nieuwpoort, 
 0184-60 17 78/0625-05 80 42 
 per 22 jan. 2018: Havenkant 86, 8256 CW Biddinghuizen,
 redactie@mbcn.nl, eindredacteur@mbcn.nl, 
 hoofdredacteur@mbcn.nl
Redactie  Wim Erinkveld, Ary Kraaijeveld 
 redactie@mbcn.nl 
Medewerkers aan dit nummer Frits Bakker, Armand van Ommeren, 
 Jan Poldervaart, Ton Roks, Robert Scheerboom,
 Dick Schornagel, Herman Steendam, Richard Truesdell
Vormgeving Roland Rutgers - Studio Trepico
 studio@trepico.nl
Druk Drukkerij Trepico b.v. 
 Touwslager 3, 3861 SP Nijkerk, 033-257 18 23
 info@trepico.nl

Mercedes-Benz Club Nederland
Voorzitter a.i. Dirk Jan Bode, voorzitter@mbcn.nl
Secretaris a.i. Brigitte Borsboom-de Vries, secretaris@mbcn.nl
Penningmeester Bob van Kesteren, penningmeester@mbcn.nl
Activiteiten Jan Pleijte, activiteiten@mbcn.nl
De Zilverster Vacant
Projecten Theo Borsboom, projecten@mbcn.nl
Techniek & Onderdelen Nico Ockhuisen, techniek@mbcn.nl

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

Inschrijven activiteiten www.ledenservicembcn.nl
en informatie leden 

Website  www.mbcn.nl/www.ledenservicembcn.nl
 
Webmaster Logo4life – Sander van Horen
 Hoefslag 41, 5109 TS 's Gravenmoer, 0611-21 02 00
 webmaster@mbcn.nl, info@logo4life.nl

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.ledenservicembcn.nl en kies ‘Lid worden’, daar vindt 
u het aanmeldformulier. Contributie € 65, - per jaar. Bij aanmelding na 30 juni bedraagt de 
contributie tot het einde van het jaar de helft. 
Opzeggen: uiterlijk 31 oktober bij ledenadministratie@mbcn.nl.

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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