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Going electric. 
Staying Mercedes.
De nieuwe EQC.

Stap in een nieuw tijdperk van mobiliteit met een sterke en betrouwbare partner. 
Dankzij de eerste elektrische Mercedes geniet u van het beste van twee werelden. 
Met zijn fascinerende rijdynamiek, maximale veiligheid, uitgebreide laadmogelijkheden 
en een bereik van ruim 400 kilometer (volgens de WLTP testcyclus), tilt de nieuwe 
EQC elektrisch rijden naar een hoger niveau. Geniet aan boord van een bijzonder 
uitgebreide standaarduitrusting en bovendien 8 jaar garantie op de accu. Ontdek 
de nieuwe EQC nu op mercedes-benz.nl, of kom langs bij uw Mercedes-Benz Dealer.

De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden 
overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. Stroomverbruik in kWh/100 km (gecombineerd): 19,7; CO2-emissie in g/km 
(gecombineerd): 0 (NEDC). Voor offi ciële dealeradressen, kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl.
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Van de bestuurstafel

Voorzittersvaria

Dit jaar bestaat onze club vijftig jaar. De 
gezellige receptie was een voorbode van 
de activiteiten, die later in het jaar zullen 

plaatsvinden. In september gaan wij met een groot 
aantal auto’s naar Stuttgart, waar ons een gevari-
eerd programma (o.a. een bezoek aan het Mercedes-
Benz Museum) te wachten staat en op 21 november 
hebben wij ons jubileumfeest in het Louwman 
Museum in Den Haag. Er kan slechts een beperkt 
aantal auto’s meedoen aan de reis naar Stuttgart 
en deze is volgeboekt, maar voor het eindfeest op 
21 november bestaat nog wel de mogelijkheid om u 
aan te melden; gaat u daarvoor naar www.ledenser-
vicembcn.nl. Het bestuur en de jubileumcommissie 
maken zich op om het jaar 2020 voor alle leden tot 
een onvergetelijk jaar te maken en hopen dat u mas-
saal naar ons jubileumfeest komt. Wij bieden u dan 
voorafgaand aan een diner met livemuziek een zeer 
gevarieerd dagprogramma.

De MBAC is een door Daimler AG erkende stich-
ting. Haar voorzitter, Louis van Vliet, en ik treffen 
elkaar jaarlijks in Stuttgart bij het internationale 
voorzittersoverleg. Vorig jaar oktober waren daar 
meer dan vijftig voorzitters uit de gehele wereld 
aanwezig. Naast bestuurlijke mededelingen, die 
ervoor moeten zorgen dat alle neuzen dezelfde 
kant op (blijven) staan, krijgen wij ook nieuwe 
ontwikkelingen binnen het concern te horen en 

Op 11 januari hielden wij samen met de Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs 
(MBAC) onze nieuwjaarsborrel. Voor het eerst in Nieuwegein waar het nieuwe hoofd-
kantoor van Mercedes-Benz Nederland nu gevestigd is. Het was een gezellige bij-
eenkomst, met nieuwjaarswensen van de voorzitters van beide clubs en van onze 
gastheer. De leden van de clubs mengden zich, er was livemuziek, er waren lekkere 
hapjes en drankjes en er heerste een geanimeerde stemming.

Webshop

Onze webshop is vernieuwd en uitgebreid met vele nieuwe artikelen; neem een kijkje op 
www.ledenservicembcn.nl

te zien. Daarnaast is er ook tijd voor ontspanning: de 
bezoeken aan AMG, de ‘Heilige Hallen’ en het museum 
waren vorig jaar welkome eyeopeners.

Graag tot ziens tijdens een van onze clubdagen ergens 
in het land!

Rik Eelkman Rooda, voorzitter 
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1996
A new star is born, de 
derde automobilist van 
Nederland, dossier 
Pagode, weekend SLK, 
belevenissen met de 
190 SL, nachtelijke 
sterren en koerslijst.

2000 
Niets om je zorgen over te 
maken, Techno Classica, 
autosalon Genève, Walter 
Percy Chrysler, bolhoed af, 
in volle vlucht, temperatuur 
enzo en in den olie.

2005
Wer verliert muß nicht das 
Spiel verderben, bolhoed-
bruiloft, de grote legende 
300 SL, in voor- en tegen-
spoed en veiling van een 
Mercedes-Benz-collectie.

2010
A cruise with a view, Millers 
Oils, 50 jaar Heckflosse, 
Süddeutsche Automobil-
fabrik Gaggenau, op bezoek 
bij Cabrio Partner en een 
bijzondere werkplaats.

2015
Nieuwjaarsreceptie, Mer-
cedes-Benz & Friends, Huib 
Olij, stationcar of shooting 
brake, kathedraal-kombi, 
W 201-meeting, streep 8 
en aan alles komt een eind.

2019
Mercedes CLK GTR, 
Geevers Classic Cars, te 
land, ter zee en in de lucht, 
40 jaar G-kracht, de jaren 
negentig, de filmsterren 
van Riet en Mercedes-Benz 
World. 

Nummer 2 toen...
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Place d'Ary

Autoliefhebbers
Je kunt er niet omheen: discussies over het autogebruik domineren niet alleen de gesprekken op de 
verjaardag van ome Jan en bij de koffieautomaat, ook de media doen duiten in de zak.

In dit nummer van uw clubblad, gemaakt door en voor 
autoliefhebbers, zet Herman Steendam in zijn FEHAC-
column terechte vraagtekens bij een uitzending van 

NPO 1 over ‘die smerige oldtimers’. Halve waarheden en ver-
zwegen argumenten kenmerkten die EenVandaag-bijdrage, 
waarin de meeste aandacht uitging naar het elektrificeren 
van een Kever. Elektrisch rijden is immers een van de tover-
formules voor de redding van onze planeet en in die door 
lieden die daarvoor hebben doorgeleerd ook wel als ‘klimaat-
hysterie’ geduide overtuiging past geen stinkende oude auto. 
Als je dan toch zo nodig in zo’n oud ding wilt rijden, zoek 
dan een gecrashte Nissan Leaf en bouw de elektromotor in 
je Kever, Deux Chevaux of Porsche 912, dan ben je in ieder 
geval in de ogen van je buren goed bezig en kun je op de 
verjaardag van tante Mien het hoogste milieuwoord voeren. 
Zoden aan de dijk? Dacht het niet...

Laten we het dan ook nog maar even over de gekelderde ver-
koop van Tesla hebben: je bent al geen autoliefhebber als je je 
laat verleiden zo’n kermisauto (‘Elektrisch rijden doe ik wel 
op de kermis’) af te halen op een afgelegen haventerrein met 
een plastic bekertje lauwe koffie als klantenbinding en dat 
blijkt eens te meer als de subsidieregeling versoberd wordt: 
slechts de portemonnee was leidend. De verkoop in januari 
bedroeg een schamele 36 exemplaren van het Model 3, waar 
een maand eerder nog 12.117 milieuactivisten hun bewijs 
van ‘kijk-mij-de-aarde-eens-redden’ afhaalden. Kennelijk 
niets geleerd van de naar het buitenland verdwenen Mitsubi-
shi Outlander PHEV-subsidiemiljoenen?
Gelukkig schrijft autoliefhebber pur sang Ton Roks in zijn 
column nog eens over de grootste autoliefhebber van de laat-
ste helft van de vorige eeuw, Sir Stirling Moss; een verhaal 
waarbij je de benzine kunt ruiken. Omdat een paar citaten 
niet op zijn pagina pasten, hier alvast een voorproefje. Eindi-
gen we deze ontboezemingen van uw hoofdredacteur-annex-
autoliefhebber (zie foto) ten minste positief...

“Ik had de Mille Miglia al drie keer gereden met Jaguar, in ’51, 
’52 en ’53. Ik wist dus wat een probleem het was om hem te win-
nen. Je had maar één kans om het goed te doen, in elke bocht 
van die 1.600 kilometer. Na die drie pogingen met Jaguar zag ik 
de race als een speciale uitdaging – een monumentale zelfs. Het 
is nooit zomaar een race voor me geweest, het was in elk opzicht 
een special event.”

“Het vooruitzicht om de Mille Miglia met Mercedes te doen, was 
erg opwindend. Uit het reisschema en de instructies bleek al 
gauw dat zij het niet zo amateuristisch benaderden als Jaguar. 
Mercedes nam de tijd voor grondige verkenningen, zorgde voor 
een heel regiment aan auto’s, monteurs en ingenieurs - het was 
een militaire operatie.”

Ary Kraaijeveld, hoofdredacteur
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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 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 
advertenties: Roel Mostert, advertenties@mbcn.nl.

Kopij
Sluitingsdatum: de vijftiende van de oneven maand.

Specialisten
Aan onderstaande clubleden kunt u vragen stel-
len 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. 0654-65 71 32
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), luchtvering
H. Steenbeek, tel. 0633-64 08 48
W 114/W 115, W 123, W 124
E. Breed, tel. 0224-29 57 63  of 0653-78 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

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

Colofon

De Zilverster
Uitgever Mercedes-Benz Club Nederland   
 J. Pleijte, secretaris a.i.
 Ceresstraat 44, 9401 DR Assen, 0653-14 64 58
Hoofd- en eindredacteur Ary Kraaijeveld, Havenkant 86, 8256 CW Biddinghuizen,
 0625-05 80 42, hoofdredacteur@mbcn.nl
Redactie  Wim Erinkveld, Ary Kraaijeveld en Roel Mostert 
 redactie@mbcn.nl 
Medewerkers aan dit nummer Frits Bakker, Frans van de Camp, Dirk Cornelis, 
 Bas de Leeuw, Ivo Lucas Luyckx, Eric Mark, John Pronker, 
 Ton Roks, Dick Schornagel, Herman Steendam, 
 Richard Truesdell en Bart van de Zande
 
Vormgeving Roland Rutgers - Studio Trepico
 studio@trepico.nl
Druk Drukkerij Trepico b.v. 
 Touwslager 3, 3861 SP Nijkerk
 info@trepico.nl

Mercedes-Benz Club Nederland
Voorzitter Rik Eelkman Rooda, voorzitter@mbcn.nl
Secretaris a.i. Jan Pleijte, secretaris@mbcn.nl
Penningmeester Bob van Kesteren, penningmeester@mbcn.nl
Activiteiten Jan Pleijte, activiteiten@mbcn.nl
Algemene Zaken vacant 
De Zilverster Ary Kraaijeveld, hoofdredacteur@mbcn.nl
Techniek  Nico Ockhuisen, techniek@mbcn.nl

Ledenadministratie  Bob van Kesteren, 0523-85 19 86/0623-50 92 69
 ledenadministratie@mbcn.nl 

Inschrijven activiteiten www.ledenservicembcn.nl
en informatie leden 

Website  www.mbcn.nl/www.ledenservicembcn.nl
Webmaster Logo4life – Sander van Horen
 Emmalaan 8, 5109 TB '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

Mercedes-Benz Club Nederland is maatschappelijk partner van de stichting Topsport for Life.

Lid of donateur worden? 
Ga naar www.ledenservicembcn.nl en kies ‘Lid worden’, daar vindt u het aanmeldformulier. 
Contributie € 70,00 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. 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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