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De nieuwe E-Klasse 
Plug-in Hybrid.
Het leven is een sport met elke dag nieuwe uitdagingen. 
Daarom heeft de nieuwe E-Klasse Plug-in Hybrid alles in zich 
om uw doelen waar te maken. Met meer power en minder 
verbruik combineert hij het beste van twee werelden, de blik 
scherp op de toekomst gericht. De nieuwe E-Klasse is nu immers 
verkrijgbaar in maar liefst zeven Plug-in Hybrid varianten, zowel 
in benzine als diesel. Maak een afspraak bij uw Mercedes-Benz 
dealer of kijk voor meer info op mercedes-benz.nl/eqpower.

Gecombineerd verbruik: 1,2 - 1,9 l/100 km, 83,3 - 52,6 km/l. CO2-uitstoot: 32 - 44 g/km (WLTP). 
Voor offi ciële dealeradressen, kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl.
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Van de bestuurstafel

Niets nieuws onder de zon?
Voor deze column liet ik mij inspireren door een artikel in de ‘Kampioen’ over de 
geschiedenis van de elektrische auto. Elektrisch rijden is helemaal van deze tijd, 
maar je moet nu niet denken, dat dit een uitvinding van een recent verleden is.

In 1835 maakte de Groninger hoogleraar Stra-
tingh al een elektrische aangedreven voertuig. 
De opslag van elektriciteit was toen echter nog 

een probleem. Een bruikbare batterij bestond nog 
niet,  die werd pas vijftig jaar later uitgevonden. 
Men had toen een groot vertrouwen in de toekomst 
van elektrische auto’s. De Kampioen schrijft in 
1898: ‘Het is te voorzien, dat het vervoermiddel 
der toekomst voornamelijk door elektrische drijf-
kracht zal worden bewogen. Elektrische auto's zijn 
mechanisch betrouwbaarder en veel comfortabeler 
dan auto's met verbrandingsmotoren. De auto 
schudt minder, maakt veel minder lawaai en de 
inzittenden hebben geen last van uitlaatgassen.’

Carl Benz bouwde in 1886 de eerste echte auto. 
Twee jaar later bouwde de Duitser Andreas Floc-
ken de eerste elektrische auto. In 1898 bouwde 
Ferdinand Porsche zijn eerste auto, de elektrische 
Porsche P1; omstreeks het jaar 1900 waren de 
meeste auto’s elektrisch. Elektrisch rijden is nu 
ingeburgerd. Ook Mercedes-Benz biedt een scala 
van elektrisch aangedreven auto’s aan. Voor velen 
is de actieradius echter nog te beperkt en duurt 
het opladen te lang. De elektrische auto, die zijn 
voeding krijgt van waterstof, die de elektriciteit 
produceert, is in ontwikkeling. Tanken van een 
waterstofauto is niet veel anders dan het huidige 
lpg-tanken. Op dit moment ontbreekt het nog aan 
de nodige tankstations.

Zoals u op onze site heeft kunnen zien houden wij 
de Algemene Ledenvergadering op 21 november 
a.s. Wij zouden u graag aanmoedigen vooral te 
komen, doch helaas mogen maar dertig personen 
aanwezig zijn. Dat aantal komt aardig overeen 

met de gemiddelde opkomst van de laatste tijd, rond de 
dertig leden; met het oog op het coronavirus kan het 
verstandig zijn dit keer niet te komen, maar gebruik te 
maken van de volmacht.

Graag vraag ik uw aandacht voor de factuur die 
u in bijgaande enveloppe aantreft betreffende de 
contributie 2021. Onnodig te zeggen dat u de pen-
ningmeester een groot plezier doet door deze tij-
dig te voldoen. U bespaart hem daarmee veel tijd 
en moeite!

Rik Eelkman Rooda, voorzitter

EQC (©Daimler AG)
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Omslag  
Ambulance Museum Visser 
in Oldemarkt, Overijssel
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1996
Op weg naar 1997, dossier 
streep acht, het wordt 
een soort kindje van je, 
2000 km door Duitsland, 
wedergeboorte van de 
studenten-Mercedes en 
verandering.

2000 
Mercédès 100 jaar, 
London to Brighton Run, 
koerslijst Mercedes-Benz 
klassiekers, Rudolf 
Caracciola, roadtest van 
Mercedes 190 en 190 D 
en benzine in het bloed.

2005
De airbag 25 jaar, Witte 
Reus, 190 SL Sommer-
treffen, restauratie 300 
SL Roadster, koerslijst 
Mercedes-Benz klassie-
kers en W 108/109, de 
nieuwe S-Klasse.

2010
Over het ontstaan van 
onze club, mijn oldtimer 
en ik, uit roest herrezen, 
unieke 300 D, een mach-
tig mooi karretje, junge 
Sterne en honderd jaar 
automobiel.

2015
Classic wings and wheels, 
wielophanging R/C 107, 
Deutsches Eisen & British 
Steel, archief voor ieder-
een, Italiaans kunstwerk 
en Mercedes Steenbeek.

2019
Sterren tussen de sterren, 
eilandhoppers, big Benz, 
Ewing Oil 2, rallykanon-
nen, Dora in Los Angeles, 
Classic Days in the parc, 
Hal & Hall en rode knop.

Nummer 6 toen ...
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Place d'Ary

Auto-auto
Met je handen los fietsen, stoer je handen achter je hoofd, kijken wie dat het langst kon volhouden, 
dat soort spelletjes herinner ik me van mijn jeugd wanneer ik dagelijks de zeven kilometer van huis 
naar school aflegde op mijn trouwe Fongers.

Is met je handen los autorijden een logisch vervolg? Waar 
het fietsend vanzelf ging, moest ik er in de E 200 wel even 
aan wennen, en het mocht van Mercedes ook niet zo lang; 

als je niet reageerde op de in het linkerscherm oplichtende 
graphic - een stuurwiel dat opzichtig door twee handen wordt 
vastgehouden - zou er onverbiddelijk worden ingegrepen. Ik 
heb het zover niet laten komen, durfde mijn handen ook niet 
achter mijn hoofd te houden, angstig kijkend naar bomenrijen 
en tegenliggers.
Cruise control, Distronic en spoorassistent zijn de ingrediën-
ten voor auto-auto, zelf-zelf eigenlijk. Auto-automobiel: zelf-
beweger met zelf sturen, automaat en remmen erbij en het 
wordt zelfs viermaal zelf. En gelooft u mij: toekomstmuziek 
van even geleden went snel.

Ik was uitgenodigd voor een evenement waarvoor Mercedes-
Benz een aantal sterren, en niet de minste, uit de hemel had 
laten vallen die neerkwamen op het testcentrum in Zuid-
Duitsland. Voor de reis had ik de beschikking over een E 200 
Cabriolet waarin ik bovenvermelde ervaringen opdeed.
Hoe het me verging in een C 111 en een AMG GT R tijdens 
Insight Dream Cars leest u in dit nummer, evenals de impres-
sies van de gefacelifte E-Klasse Cabriolet. 
Uiteraard is er aandacht voor de klassiekers met een ster. 
Dick en Ivo brachten een bezoek aan een bijzonder museum, 
Richard duikelde in Californië een 220 Cabriolet A op, Wim 
en Dirk vonden in België een perfecte O 319, terwijl Eric een 
230 CE op het spoor kwam met meer dan een half miljoen 
kilometers op de klok. Onze gewaardeerde columnisten – 
zonder twijfel mensen met benzine in het bloed - Frits, Her-
man, Lydia en Ton laten elk op hun eigen manier hun licht 
schijnen op uiteenlopende aspecten van de zo boeiende auto-
mobiele wereld. En over benzine gesproken: van de KNAC 
kregen we een bijdrage over de door ons zo verfoeide E10.

Kortom: uw hoofdredacteur kon na het tikken van dit stukkie 
– ’t is altoos de laatste kopij die ik inlever bij Roland – zelfge-
noegzaam achteroverleunend vaststellen dat u eens te meer een 
fraai clubblad in handen zou krijgen. Die zelfgenoegzaamheid 
is natuurlijk onzin: zonder de hierboven genoemde personen, en 
nog een heel cohort in de coulissen, zouden we nooit in staat zijn 
u zesmaal per jaar De Zilverster van de mat te laten rapen. 
Dit is de laatste van de 50e jaargang. Voor de eerste van de 51e, 
het kerstnummer, zijn nog wat pagina’s niet ingevuld: schroom 
niet, laat de lezer uw wederwaardigheden mee beleven en schrijf 
ons onder het motto ‘ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat 
ik het kan’. (Vrij naar Frank de Boer, bondscoach KNVB.)

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.

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, 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
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, Dirk Cornelis, Ivo Lucas
 Luijckx, Eric Mark, Dieter Rebmann, Ton Roks,
 Dick Schornagel, Herman Steendam en 
 Richard Truesdell
Vormgeving Roland Rutgers - Studio Torendruk
 studio@torendruk.nl
Druk Torendruk Grafische Producties b.v.
 Touwslager 3, 3861 SP Nijkerk
 info@torendruk.nl

Mercedes-Benz Club Nederland
Voorzitter Rik Eelkman Rooda, voorzitter@mbcn.nl, 0646-16 97 81
Secretaris a.i. Hans Donderwinkel, secretaris@mbcn.nl, 0651-41 67 13
Penningmeester Bob van Kesteren, penningmeester@mbcn.nl, 0623-50 92 69
De Zilverster Ary Kraaijeveld, hoofdredacteur@mbcn.nl 0625-05 80 42
Techniek  Nico Ockhuisen, techniek@mbcn.nl, 0652-55 28 61
Activiteiten Jan Pleijte, activiteiten@mbcn.nl, 0653-14 64 58
Algemene Zaken vacant

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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