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De nieuwe GLB.
All kinds of strength.
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 meer info vindt u ook bij uw Mercedes-Benz dealer.

Gecombineerd verbruik: 5,5 - 9,0 l/100 km, 18,2 - 11,0 km/l. CO2-uitstoot: 145 - 205 g/km (WLTP). 
Voor officiële dealeradressen, kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl.
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Van de bestuurstafel

Terugblik
In een jubileumjaar kijk je graag terug, naar hoe jouw club is ontstaan en welke ont-
wikkelingen de club hebben gemaakt tot wat hij nu geworden is. Gelukkig zijn alle 
Zilversterren van het eerste uur bewaard gebleven en die vergemakkelijken het terug-
kijken naar het verleden van onze club. Zo vond ik in de eerste - gestencilde - uitgave  
van De Zilverster van 25 april 1971 de volgende tekst:

Mercedes-rijders,

De Mercedes-Benz 170 Club Nederland heeft in de 
afgelopen maanden, waarschijnlijk zonder dat U er 
iets van gemerkt hebt, een stormachtige ontwikke-
ling doorgemaakt. Het enige dat hiervan naar bui-
ten is gebleken, waren de artikeltjes over de club in 
verschillende dag- auto- en weekbladen. Deze stuk-
jes hebben ook de laatste Mercedes-liefhebbers in 
Nederland, die nog niet van de MB 170 Club gehoord 
hadden op het bestaan ervan opmerkzaam gemaakt 
en het resultaat is, dat er nu 45 leden ingeschreven 
zijn, die van Texel tot Maastricht over heel Neder-
land verspreid wonen. 
Tenslotte kon ik U nog mededelen, dat er naast de 
45 leden er nog 64 mensen inlichtingen hebben 
opgevraagd. Ik verwacht dan ook dat er tegen het 
einde van het jaar wel zo ‘ n 80 leden zullen zijn.
Over een regeling met de Motorrijtuigenbelasting en 
een goedkope verzekering hoop ik U in een volgend 
nummer meer te vertellen. Ook de gesprekken over 
veiligheidsgordels in nieuw te keuren auto’s zijn nog 
te veel in het beginstadium om daar nu wat over te 
kunnen zeggen. Wij zijn in elk geval niet de enige 
automobiel vereniging die op een dergelijke vrijstel-
ling aandringt. 

Ook toen moest er met de regering gesproken wor-
den over de wegenbelasting voor old- en youngti-
mers. Gelukkig zijn wij lid van de FEHAC en de 
KNAC, organisaties die dit soort belangen van old-
timerbezitters en automobielclubs behartigen. 

In de vorige uitgave van uw clubblad moesten 
we helaas veel afgelastingen melden, zodat nu de 
activiteitenkalender leeg is, coronaleeg. Alleen 
Klaas de Poel is overgebleven; hij ging er op het 
moment van sluiten van dit nummer vanuit dat 
zijn ‘StarCars&Coffee’ doorgaat op zondag 
6 september a.s.

Dat afstel niet immer uitstel betekent, moge blijken 
uit het feit dat Jan Pleijte u al heeft medegedeeld dat 
de jubileumreis en het jubileumfeest in ieder geval 
doorgang zullen vinden, zij het met wat vertraging in 
2021. Er zijn nog geen datums vastgelegd, maar zodra 
er meer bekendheid is over deze festiviteiten wordt u 
daarvan op de hoogte gesteld.

Dat geldt ook voor de algemene ledenvergadering. 
Resultaten van de op 19 augustus gehouden bestuurs-
vergadering, waarbij ‘alv-datum’ bovenaan de agenda 
prijkte, konden niet meer mee in dit nummer, 30 juli 
was de alleruiterste datum waarop kopij nog kon wor-
den aangepast1. Vroeg, maar noodzakelijk in verband 
met de drie weken welverdiende vakantie van onze 
onvermoeibare vormgever Roland Rutgers, die we de 
keuze voor zijn ‘TR 6’ maar niet te zwaar zullen aanre-
kenen. Uiteindelijk rijd ik naast mijn A 124 ook Engels. 

Het bestuur wenst u een goede gezondheid toe.
Rik Eelkman Rooda, voorzitter

1Alle relevante stukken kunt u vinden op onze website.
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1996
Oude Benz in Verweggi-
stan, het Zilverstergevoel, 
dossier Bolhoed, 
najaarsevenement, 
Daimler Reitwagen, relaas 
van een cabriorestauratie 
en druk-druk-druk.

2000 
Retourtje Malaga per 
bolhoed, Classic Days 
Salzburg 2000, Concours 
d’Élégance Paleis Het Loo, 
najaarsevenement Oost-
voorne en niet om de 
knikkers maar om het 
spel.

2005
Zomerevenement Kröller-
Möller, restauratieproject 
220 S, in herfstbeige naar 
de Witte Reus, 450 SEL 
6.9, lelijke eend en de 
Pagode is een Heckflosse.

2010
Technische dag Cabrio-
Partner, restauratie 220 S,
combimodellen van Merce-
des-Benz, Dortmund 2010, 
weekend Mercedes-Benz 
en 190 SL.

2015
Elzastrip, Nationale Oldti-
merdag Lelystad, Jansen 
& Jansen, heren van stand, 
Ponton kombi, C 111, 
rembekrachtiger 170 S en 
natürlich, Herr Roks.

2019
Oldtimer truckfestival, 
tien jaar Cor Millenaar, 
Frisia tour, star cars bij 
Klaas de Poel, blijmaken-
de tweezitters, de rode 
dame, elektrisch rijden en 
BRM Association.

Nummer 5 toen ...
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Place d'Ary

Experts
Experts zijn mensen die ergens veel verstand van hebben. Zij hebben ‘expertise’, specialistische 
kennis. Vergaarde kennis voor eigen gebruik of om door te geven aan anderen is ook een invulling 
van het begrip expertise. Ik moest aan beide begrippen denken toen ik de kopij voor deze uitgave 
van uw clubblad redigeerde.

In het omslagartikel figureert Rob Woud. Deze autodidacti-
sche expert restaureerde in no time een 170 S Cabrio A tot 
een juweel van de buitencategorie. Vader en zoon Beem-

sterboer mag je ook gerust experts noemen, twee timmer-
lieden die zich ontwikkeld hebben tot toprestaurateurs van 
klassieke Benzen. Ja, en de stratenmaker die voor de deur 
van Piet Vis een geweldig werkstuk afleverde in de vorm van 
een Mercedesster hoort ook thuis in deze liga. Piet zelf ook, 
mag ook wel als je zelf een Cobra bouwt. En zonder alle ande-
ren die meewerkten aan deze uitgave te kort te doen: last but 
not least is Freek Erinkveld met zijn elf jaar een expert-in-
ontwikkeling, getuige zijn kijk op de Mercedes-Benz-wereld.

Naar aanleiding van het artikel over ‘remmen’ van de 
experts van de firma Stolk moest ik terugdenken aan een 
kippenvel-gebeurtenis in 1983. Ik fietste een tocht van 1700 
km in de Franse Alpen, waarin de 1000 km van de ‘AGU-
Mont Ventoux’-tocht. Echtgenote Brigitte, met twee dochters 
en twee tentjes, reed de volgauto, een Renault 16 TX. Na de 
Alpe d’Huez beklommen te hebben, stopten we onderaan 
de befaamde berg om wat te eten. Op het moment dat we 
de tocht wilden vervolgen, was er paniek: de TX remde niet 
meer, pedaal op de bodem! De diagnose: defecte hoofdrem-
cilinder. We hebben een heel bataljon engeltjes op de schou-
ders gehad; denken aan wat er zou zijn geschied wanneer dit 
euvel zich tijdens de afdaling van de 21 bochten had geopen-
baard deden we maar niet ...
Het defect in de hoofdremcilinder was te wijten aan twee 
zich versterkende factoren: ondanks afdalen in een lage ver-
snelling moest er in de haarspelden volop gebruik gemaakt 
worden van de remmen. Hierdoor ontstond een sterke stij-
ging van de temperatuur in het remsysteem, waarin zich 
remvloeistof bevond die niet tijdig was ververst. Door de 
hygroscopische eigenschap van die vloeistof kon die zijn taak 
niet naar behoren tot uitvoer brengen, leidend tot opgemeld 
gevolg. Goed dat in de remmenbijdrage gewezen wordt op 
de noodzaak de remvloeistof op tijd te verversen, ook als uw 
auto bijna niet rijdt! Nu 50+-klassiekers binnenkort vrijstel-
ling van de apk krijgen, is het niet ondenkbeeldig dat dit 

onderhoudsaspect wordt verwaarloosd. Het zal uw hoofdredac-
teur, met zijn tegen wil en dank opgedane expertise die hij graag 
aan u doorgeeft, niet overkomen.

Ary Kraaijeveld, hoofdredacteur

Renault 16 TX werd in 1985 vervangen door 240 TD

Mont Ventoux, bijna boven in het ‘maanlandschap’ 



66

de zilverster     
        

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.

Annonces
Gratis voor leden, kopij naar: hoodredacteur@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 Dirk Cornelis, Freek Erinkveld, Ivo Lucas Luijckx,
 John Pronker, Dick Schornagel, Maria Stolk en 
 Piet Vis 
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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