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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

Wat in het vat zit...
Al maanden staan de media bol van het nieuws over covid-19. Iedere dag worden we 
op de hoogte gehouden van de verschrikkelijke gevolgen van het virus. Het noodzaakt 
tot maatregelen waar wij voorlopig nog niet vanaf zijn. Helaas moet ik u melden, dat 
wij ten gevolge van de coronacrisis alle clubdagen en het clubweekend uit voorzorg 
hebben geannuleerd. In het kader hieronder leest u wat het bestuur heeft besloten 
met betrekking tot de jubileumreis en het jubileumfeest.

Ik wil eerst stilstaan bij het overlijden van Gün-
ter Abet. Ik heb hem leren kennen als iemand 
met een positieve instelling, iemand die hart 

voor de club had en die graag deelnam aan de club-
dagen en de algemene ledenvergadering. Hij was 
al enige tijd ernstig ziek. Ik wens zijn echtgenote 
en andere nabestaanden sterkte toe dit verlies te 
dragen.
Zoals aangehaald in ons vorige nummer hebben 
we inmiddels Hans Donderwinkel mogen verwel-
komen als secretaris a.i. Wij hebben het voorne-
men in de komende algemene ledenvergadering 
een voorstel te doen hem voor te dragen als secre-
taris. Al eerder meldden we u dat we niet kunnen 
voldoen aan de in de statuten opgenomen verplich-
ting de algemene ledenvergadering voor 1 juli te 
houden. Zodra er meer duidelijkheid is onderne-
men we actie.
De voor de deur staande zomervakantie zal ook 
een andere invulling krijgen: vakantie in eigen 
land lijkt populair. Een aantal landen heeft de toe-
ristische deur opengezet, maar de regels zijn niet 
overal gelijk. Het mooie weer nodigt uit tot

Beste leden van de MBCN, 

Het is, na overleg met het clubmanagement in Stuttgart en met het Louwman Museum, niet mogelijk 
gebleken om de jubileumreis en het jubileumfeest dit jaar te laten plaatsvinden. Dat is jammer, maar 
ik ga ervanuit dat u daar begrip voor heeft. In deze situatie is het bestuur van mening dat het geen ver-
antwoordelijkheid kan en wil nemen voor situaties waarin wij met veel clubleden bij elkaar komen.
De jubileumreis en het jubileumfeest gaan zonder meer door, maar dan in 2021. U wordt via e-mail en 
De Zilverster op de hoogte gehouden van de datums waarop deze jubileumactiviteiten zullen plaatsvin-
den. Het al door u betaalde voorschot voor een van deze of beide jubileumactiviteiten houdt u te goed 
en blijft onder de hoede van onze penningmeester. Wat in het vat zit...
Graag tot ziens tijdens een van onze activiteiten in 2021!

Jan Pleijte, activiteiten

cabriorijden. Wij hebben al regelmatig het dak eraf 
gehad, maar je moest wel je picknickmandje meene-
men, nu kunnen we gelukkig weer op een terras neer-
strijken. Het bestuur wenst u allen een mooie zomer 
toe en hoopt dat u gezond blijft. 

Rik Eelkman Rooda, voorzitter
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1996
Een Hollandse zomer, 
dossier Bolhoed, Mille 
Miglia ’96, sterren stralen 
in Nederland, hoe een 
Mercedes-Benz een maxi-
hobby werd en déjà vu.

2000 
Een blokje om, bezoek aan 
Keizer Motorenrevisie, olie 
voor oldies, een histori-
sche balans, Friese Flosse 
verhuist naar het zuiden 
en de oudjes doen het nog 
best.

2005
Restauratie van een Heck-
flosse, M 100 mon amour, 
rekeningrijden, Mercedes-
Benz 170 DS voor elke 
dag, voorjaarsevenement 
Loon op Zand en de W 113 
Pagode

2010
Noorwegen, combimodel-
len van Mercedes-Benz, op 
bezoek bij Marc van den 
Brand, mijn oldtimer en ik, 
Josephine, SLS meets 300 
SL en Mercedes 190.

2015
Het Opperdoezer rondje, 
sterren op Ameland, 
Faszination Mercedes, 
Streep 8/ W 114-W 115, 
iconisch duet, Gottlieb leeft 
en Becker autoradio’s.

2019
Met z’n allen de boot in, 
treintje rijden, dertig jaar 
Techno Classica, R 129 
dertig jaar, full house SL, 
eeuwige schoonheid, wat 
je ver haalt en Mercedes 
300 SLR Coupé.

Nummer 4 toen...
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Place d'Ary

Emoties
Toen we in De Zilverster nummer 2 van dit jaar de column van Ton Roks over de succesvolle zilver-
pijlen van Sir Stirling Moss plaatsten, konden we niet bevroeden dat de legendarische Engelsman 
ons op eerste paasdag voorgoed zou verlaten. Zijn overlijden was voor Frans van de Camp reden 
om uitgebreid stil te staan bij de carrière van Moss, en nadat John Pronker en Dick Schornagel 
bijdragen leverden over hun persoonlijke ontmoetingen met de coureur, besloot de redactie er het 
omslagartikel van te maken. Aangevuld met de ‘Zandvoort’-foto op pagina 6 & 7 bewijzen we Sir 
Stirling de eer die hem toekomt. Ja, en ‘Zandvoort’ roept anno 2020 ook emoties op...

We kijken nog meer terug: de reis van Dick en Ivo 
die ze in 1989 met zo ongeveer de eerste R 129 
maakten, was er een die niet zonder problemen 

verliep. Tijdens hun bezoek aan een excentriek autofabriekje 
liepen de emoties hoog op...
Omdat Wim en Dirk niet op stap konden voor hun
‘Menz&Benz’ kijken zij in een review terug op het jarenlang 
interviewen van leden en adverteerders. Inclusief het verslag 
van enige ‘Pagodeperikelen’, een verhaal over een Spaanse 
220 S Coupé en een herinnering aan vijftig jaar C 111 hebben 
we bijna een geschiedenisboek geproduceerd...
Als tegenwicht tegen al deze historie is er ook actueel nieuws:
we prijzen ons gelukkig dat we Lydia Altena, pr-manager bij 
Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. bereid hebben gevon-
den u deelgenoot te maken van haar ongetwijfeld emotierijke 
belevenissen in de automobielwereld. Haar eerste column 
‘She’s Mercedes’ vindt u op pagina 13. Welkom Lydia!

Nog meer emotie? Zie het volgende – samengevatte - 
persbericht over MBUX, die ‘mevrouw achter het dash-
board’:

MBUX doet de stropdas wat losser en gaat in een aantal 
landen waaronder Nederland de klanten in de jij-vorm 
aanspreken in plaats van in de formele u-vorm. Een 
hechte en persoonlijke band met de auto via informele 
communicatie: MBUX maakt het mogelijk en wil hiermee 
als persoonlijke assistent de emotionele band tussen de 
klanten en hun Mercedes-Benz verder versterken.

Ik heb SEAT altijd al gelijk gegeven: ‘Auto es Emoción’; onbegrij-
pelijk dat ze in Spanje deze slogan hebben vervangen door ‘Made 
in Barcelona’ (niet ‘Made in Spain’, dus toch weer emoties, daar in 
Catalunya).

Voor het volgende nummer hebben we de fotoshoot met de 170 S 
Cabriolet A gelukkig alweer kunnen houden en hebben we weer 
een bijdrage van een clublid. Stuur uw klassieker-emoties naar 
redactie@mbcn.nl. Mag in de u-vorm...

Ary Kraaijeveld, hoofdredacteur

Emotie of gewoon geschiedenis: tomtom en Nokia 6310 in mijn 
W 203 van 2004
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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.P. 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 
Columnisten Lydia Altena, Frits Bakker, Ton Roks en Herman Steendam
Medewerkers aan dit nummer Frans van de Camp, Dirk Cornelis, Piet Keijzers, 
 Ivo Lucas Luyckx, John Pronker, Dick Schornagel, 
 Richard Truesdell en Jan Wittebol
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, microfilm of op welke andere wijze dan 
ook, zonder voorafgaande schriftelijke  toestemming van de uitgever.
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