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De nieuwe GLB.
Open for what’s next.
Waar u ook heengaat, de avontuurlijke GLB is er met zijn ruime indeling en tot 
zeven zitplaatsen helemaal klaar voor. Het intelligente MBUX-multimediasysteem 
met intuïtieve spraakherkenning is de perfecte bijrijder en brengt u veilig naar uw 
bestemming. Ontdek de nieuwe GLB 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 overeen-
komstig de oude NEDC-testmethodiek. Gecombineerd verbruik: 4,9 - 7,4 l/100 km, 20,4 - 13,5 km/l. CO2-uitstoot: 129 - 169 g/km (NEDC). 
Voor officiële dealeradressen, kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl.
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Van de bestuurstafel

Goede Tijden, Slechte Tijden

De eeerste rit, die op 4 april jl. in De Kempen 
gereden zou worden, is afgelast. Leden die 
al hadden betaald, hebben inmiddels hun 

inschrijfgeld teruggestort gekregen. Ook de voor 
24 mei a.s. op de kalender staande clubdag in de 
regio oost gaat niet door. Over de later in het jaar 
geplande activiteiten is nog geen duidelijkheid, wij 
berichten u hierover te zijner tijd. Dat geldt ook 
voor ons jubileumfeest; op een van de volgende 
pagina’s treft u een voorlopig programmaoverzicht 
aan, met het verzoek u voor deze gedenkwaardige 
dag aan te melden. Dat kan op onze website www. 
ledenservicembcn.nl en dat kunt u gewoon doen, 
maar omdat in deze bizarre tijden niets zeker lijkt 
en actuele ontwikkelingen steeds aanpassingen 
noodzakelijk maken, kan het zomaar gebeuren dat 
we moeten besluiten de festiviteiten op te schorten. 
Dat is ook van toepassing op onze jubileumreis 
naar Stuttgart in september. Het bestuur houdt de 
ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Het mag 
dan ons jubileumjaar zijn, maar in deze situatie, 
die ook ons overvalt, is de toekomst ongewis. Wij 
houden u uiteraard op de hoogte.

Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering die op 16 mei a.s. 
zou worden gehouden, is voor onbepaalde tijd uit-
gesteld. Het is nog te vroeg nu al een nieuwe alv-
datum vast te stellen; we houden u ook hiervan 
op de hoogte. Alhoewel de statuten bepalen dat 
het bestuur voor 1 juli de jaarvergadering moet 
houden waarin o.a. het financiële jaarverslag (de 
jaarrekening 2019) aan de orde komt en financi-
ele verantwoording moet worden afgelegd, rekent 
het bestuur in deze nood-breekt-wetten-tijd op uw 

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep en veroorzaakt veel persoonlijk leed. 
De uitbraak heeft daarnaast verregaande consequenties voor verenigingen en clubs. 
Het verbieden van bijeenkomsten met meer dan drie mensen heeft ertoe geleid dat 
we tot nader order geen bestuurs- en redactievergaderingen houden; alle te bespre-
ken zaken worden per e-mail dan wel telefonisch afgehandeld.

begrip dat dit niet gaat lukken. Uiteraard kunt u alle 
documenten met betrekking tot de alv vinden op onze 
website www.ledenservicembcn.nl. 

Secretaris
Hans Donderwinkel had vorig jaar al aangegeven, dat 
hij bereid is de secretariaatsfunctie binnen de MBCN 
op zich te nemen. Wij hebben er vertrouwen in, dat 
Hans gezien zijn bestuurlijke ervaring, een aanwinst 
voor het bestuur is. Het bestuur heeft dan ook beslo-
ten Hans voor te dragen als secretaris van onze club. 
Aangezien de algemene ledenvergadering  waarin dit 
zou moeten gebeuren nog enige tijd op zich laat wach-
ten, hebben wij Hans gevraagd alvast als secretaris-ad 
interim deze taak op zich te nemen. 
Zie voor een uitgebreid portret van Hans de rubriek 
‘Menz&Benz’ op pagina 20 e.v. van De Zilverster nr. 
281, te vinden op onze website www.ledenservice-
mbcn.nl/DeZilverster.

Wij wensen u een goede gezondheid toe.
Rik Eelkman Rooda, voorzitter

Hans Donderwinkel
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1996
Technische dag in Nijkerk, 
typoloog Albert Hoogslag, 
dossier 600, voorjaarseve-
nement, Mercedes-Benz 
230 SL 1966 en een glan-
zende en streeploze vaat.

2000
Enthousiaste mensen, De 
Peel 2000, 600 versus 
S 600, onmogelijke verge-
lijkingstest, jubileumeve-
nement Zwarte Woud en 
Vogezen classic tourrally 
2000. 

2005
Eindelijk een klassieker, 
oude Flosse-liefde roest 
niet, Albion revisited, 
techniek op de rit, erfgoed 
voor de toekomst en van 
recht hout naar kromme 
balkjes.

2010
Het afdruiprek, 50 jaar 
Mercedes-Benz Heck-
flosse, Kompressor-auto-
mobielen in hun glorieja-
ren, Bundestank, op de 
BOC, Millers Oils en der 
Dicke kwam terug.

2015
Cars en coffee, degelijk-
heid en kracht van de /8, 
de miljonair, sterren op 
Aruba, space star, streep 
8/W 114-W 115, goeden-
avond dames en heren en 
Monte Carlo historique. 

2019
Metaalbewerking pur 
sang, rode draad, zespit-
ters met vinnen, keizerlijk 
vervoer in miniatuur, C 36 
AMG, ontwikkeling van de 
autostoel en Brooklands 
museum.

Nummer 3 toen...
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Place d'Ary

Kopij
Voor u ligt een clubblad dat niet zonder slag of stoot tot stand gekomen is. Door de coronavirus-
maatregelen kon de op 16 maart jl. geplande fotoshoot met de 170 S Cabriolet A en de 170 Sb niet 
doorgaan. Om dezelfde reden moest indelen, foto’s selecteren, enz. op de drukkerij achterwege blij-
ven, evenals het corrigeren van de drukproef. Aan thuiswerken is uw hoofdredacteur overigens wel 
gewend, doet hij al járen en met een telefoon en OneDrive is contact met vormgever Roland niet al te 
ingewikkeld.

Waar voorzichtig werd gesuggereerd het aantal 
pagina’s dan maar te reduceren, kon de redactie 
die gedachtegang gelukkig naar de prullenbak 

verwijzen. Het omslagartikel heeft nu de vooroorlogse 200 
van Jan Veenenbos tot onderwerp; toevallig had Eric daar 
half februari jl. plaatjes van gemaakt. Mooi eerbetoon aan 
een unieke auto, want welke Benz kan bogen op een restau-
ratieperiode van bijna een halve eeuw? Bovendien is hij van 
een van de grondleggers van onze club, en dat past goed in 
dit jubileumjaar.
Ja, je moet een beetje geluk hebben: via fotograaf Dirk Corne-
lis kwamen we in contact met het Nieuw-Zeelandse echtpaar 
dat al een paar jaar op wereldreis is met hun Ponton. Dank-
zij hun spontane medewerking kon Ivo nog net een fotoshoot 
houden. De relatie met Gary Anderson van ‘The Star’, club-
blad van de Amerikanen, maakte het mogelijk de reportage 
tot acht pagina’s uit te breiden. Wim en Dirk maakten op het 
nippertje nog een ‘Menz&Benz’-verhaal en we hebben het 
verslag van het bezoek aan het clubbladredacteurentreffen 
kunnen aanvullen met twee pagina’s die door Ingo Hellwig, 
redacteur bij de Duitse SLK-club, werden geleverd. Met de 
‘schrijfsels’ van Roel kunnen we nog wel even vooruit.
Mooie - internationale – samenwerking, uitwisseling van 
kopij waar Georg Wohlfarth, een van de mensen van het club-
managementteam in Stuttgart, op hamerde. Wij krijgen veel 
buitenlandse clubbladen toegezonden, een voortdurende bron 
van inspiratie. In het recente verleden zijn er ook uitwisse-
lingen geweest met ‘vreemde merken’: zo plaatste Spiderama, 
van de Alfa Romeo Spider-club, de reportage die Dick en Ivo 
maakten van de 2600 en de 190 SL. 
Chris Bass, van de Mercedes-Benz Club van het Verenigd 
Koninkrijk, maakte me attent op een opmerkelijke bijdrage 
in zijn Gazette: een artikel over een 540 K van de hand van 
een van onze clubleden; helaas is hierbij geen sprake geweest 
van uitwisseling in welke vorm dan ook...

Gelukkig zijn er leden die 
wél hun verhalen aan uw 
clubblad ter beschikking 
stellen: in dit, in het vorige en in het 
volgende nummer treft u ledenbij-
dragen aan. Om met Barry te spre-
ken: vooral doorgaan! En dat laatste 
is ook van toepassing op onze trouwe 
columnisten: dank, Frans, Frits, Her-
man, John en Ton! Het volgende num-
mer zal met een deadline van 15 mei 
a.s. hoogstwaarschijnlijk wederom een 
‘coronanummer’ worden. Dick heeft 
al een verhaal opgeduikeld 
van een trip met de allereerste 
R 129 en Ivo heeft zijn Hassel-
blatt-dia’s al gedigitaliseerd. 
Samen komen we er wel uit, 
naar ik hoop ook uit de crisis.

Ary Kraaijeveld, hoofdredacteur

Gelukkig zijn er leden die 

stellen: in dit, in het vorige en in het 
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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 
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
 H. Donderwinkel, secretaris a.i.
 Albert Schweitzerlaan 34, 7101 JW Winterswijk
 0651-41 67 13 
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 Gary Anderson, Frits Bakker, Dirk Cornelis, René Heffels,
  Ingo Hellwig, Ivo Lucas Luyckx, Eric Mark, John Pronker, 
 Ton Roks, Dick Schornagel, Elisabeth & Fred Smits, 
 Herman Steendam en Peter Wissekerke 
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. Hans Donderwinkel, 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, microfi lm of op welke andere wijze dan 
ook, zonder voorafgaande schriftelijke  toestemming van de uitgever.
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