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de zilverster

Van de bestuurstafel

Beste wensen
In januari jl. hielden MBCN - Mercedes-Benz Club Nederland - en MBAC - Mercedes-
Benz Automobiel Clubs - een gezamenlijke nieuwjaarsborrel. We waren te gast in het 
nieuwe hoofdkantoor van Mercedes-Benz Cars in Nieuwegein.

Het was een gezellige bijeenkomst, met 
nieuwjaarswensen van onze gastheer en 
van beide clubs, met hapjes en drankjes en 

live muziek. De leden van de clubs mengden zich 
en er heerste een geanimeerde stemming. Dit was 
voor herhaling vatbaar, maar het coronavirus gooit 
ook hier roet in het eten zodat in 2021 de nieuw-
jaarsbijeenkomst helaas niet kan plaatsvinden. 
Dat geldt ook voor de viering van het vijftigjarig 
bestaan van de MBCN in 2020: vanwege hetzelfde 
virus moesten alle festiviteiten uitgesteld worden. 
Het volgende gedichtje vat het COVID-19-jaar 
samen:

2020 verliep niet naar wens,

Ontmoetingen bleven uit, geen ritten met onze Benz.

Gelukkig viel De Zilverster, ons mooie blad,

Elke twee maanden virusvrij op de mat.

Wij hebben vertrouwen in volgend jaar,

Waarin we weer kunnen toeren met elkaar.

In deze eerste editie van De Zilverster in 2021 
wensen de gezamenlijke besturen van MBCN en 
van MBAC met de aangesloten clubs u het aller-
beste toe. Zij spreken de wens uit dat we het coro-
navirus onder de knie krijgen en dat een verant-
woord vaccin zijn werk zal doen zodat uw bestuur 
en de redactie van De Zilverster weer volop bezig 
kunnen zijn met alle dingen die het lidmaatschap 
zo aantrekkelijk maken.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig, 
gezond en coronavrij jaar toe.

Het bestuur van de MBCN 
en het bestuur van de MBAC
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Omslag 
Mercedes-Benz 250 SE & Citroën DS21 
voor het Raadhuis in Maarn

Clubblad van de Mercedes-Benz Club NederlandClubblad van de Mercedes-Benz Club Nederland

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.

MAN131006439J M-B NL E Plug-in Hybrid_Het Zilverster 210x297mm NED NL v1.indd   1 15/09/20   10:21

Clubblad van de Mercedes-Benz Club Nederland

296 • 51e Jaargang • Nummer 1 • Januari/Februari 2021

1822
53

22

36

1997
100 jaar London to 
Brighton Run, sterrenkij-
ken met de dieren, dos-
sier streep 8, opkomende 
rozen en een pagode, 
koerslijst en Goodwood 
Festival of Speed.

2001
Benzine-injectie 220 SE, 
Hans Scherenberg, dare to 
be diff erent, bella Mercedes 
190 c Heckfl osse, Mille 
Miglia 2000, Mercédès 100 
jaar en de parkeergarage.

2006
Feest in Maastricht, W123 
wordt 30, op weg naar het 
miljoen, 8e raid dell’Etna, 
liever sleutelen dan rijden, 
radio-cassettespeler, 
nieuwe S-Klasse en een 
300 SEL 3.5.

2011
Vier op een rij, mijn oldtimer 
en ik, Daimler Financial Ser-
vices, 170- en 220-model-
len, Meilenwerke, 190 SL 
naar Sainte-Maxime en 
bloed, zweet en marketing.

2016
De roots van een roadster, 
dikke Bertha, Ralph en 
Richard r(o)estaureren, 
familie uit Bremen, de ogen 
van Glass, Steijn Sportscar 
Taxaties en Mercedes Dol.

2020
Classics at the Palace, 
dé zilverster, wereldsucces 
60 jaar, beschaafde 
beulen, German Muscle 
Car, la pick-up, R-Klasse 
en sterke verhalen.

Nummer 1 toen ...
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Place d'Ary

Rechte ruggen
Het is u ongetwijfeld opgevallen, de rechte rug van uw clubblad. Nadat jarenlang nietjes De Zilverster-
pagina’s bij elkaar hielden, is nummer 296 waarmee de 51e(!)  jaargang wordt ingezet, voorzien van 
een rechte rug.

Niks nieuws, het vorige nummer was toch ook al 
‘garenloos gebonden’, zoals het proces in vaktaal 
heet? Klopt, maar dat was niet de bedoeling. Laten 

we het maar op de voor verbetering vatbare communicatieve 
vaardigheid van uw hoofdredacteur houden waardoor we te 
vroeg de rug rechtten; de ambulance van Bert Visser kwam 
zodoende wat ongelukkig in beeld. Om het toch al moeizame 
jubileumjaar wat glans te geven zou nummer 2021-1 de pri-
meur krijgen, waarmee we 50 jaar nietjes vaarwel zouden 
zeggen. Hoe dan ook, voor u ligt een ‘gelumbeckte’ en glan-
zende Zilverster, die ook nog eens 72 pagina’s telt, 4 meer 
dan de laatste jaren gebruikelijk.
Overigens is ‘lumbecken’ jargon voor de ‘rechte rug’; het 
woord is afgeleid van de naam van de Duitser Emil Lumbeck, 
die in de jaren dertig het procedé uitvond.

Adverteerders
De uitbreiding met vier pagina’s is min of meer noodzakelijk 
teneinde de verhouding tussen redactionele- en advertentie-
pagina’s in balans te houden. Naast de recent toegevoegde 
ClubShop-pagina’s hebben zich namelijk ook nieuwe adver-
teerders gemeld: we verwelkomen graag Classic Car Travel 
Europa, Max Jonkers, Cor Millenaar en Stern en we maken 
meteen van de gelegenheid gebruik onze dank uit te spreken 
naar alle trouwe adverteerders die hun contract weer met een 
jaar verlengd hebben! Zonder de advertentie-inkomsten zou 
de exploitatie van uw clubblad aanzienlijke problemen ople-
veren.

Rechte rug 2
In deze barre tijden hield de redactie de rug ook recht en lijkt 
ze er ondanks de beperkingen in te zijn geslaagd u in het 
zich naar het einde spoedende coronajaar steeds weer een 
goedgevulde Zilverster van de mat te laten rapen. Soms had-
den we geluk: Dick had nog een fraai verhaal over een pri-
meurrit met een 129 toen we geen fotoshoot konden houden 
en de fotoshoots voor dit en het vorige nummer hielden we al 
in augustus, in de coronadip. En ja, het zijn cabrio’s, zomer-

auto’s die op het eerste gezicht niet lijken te passen bij de decem-
bermaand. Tot nu toe, eind november, rijd ik echter nog steeds, 
weliswaar met de kachel hoog en een jasje aan, in een dakloze 
SLK. Daarmee verdienen die cabrio’s, en ook die in de bijdrage 
van Roel, moeiteloos een plaats in een kerstnummer.
Artikelen over een Bentley en het DAF Museum hebben er alle 
schijn van vreemde eenden in de Mercedesbijt te zijn. Omdat de 
musea weer open mogen zijn, leidt Frans u toch naar een van de 
mooiste automusea van ons land en kunt u er even op uit in de 
kerstvakantie. En die Bentley? Oordeelt u zelf aan de hand van de 
plaatjes waarvoor Dolf Peeters van Auto Motor Klassiek ons op het 
goede spoor zette.

Ary Kraaijeveld, hoofdredacteur

 Ook de kerstman rijdt cabrio
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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.

Annonces
Gratis voor leden, kopij naar hoofdredacteur@mbcn.nl.
Sluitingsdatum: de eerste van de verschijningsmaand. 

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
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
 Albert Schweitzerlaan 34, 7101 JW Winterswijk
 0651-41 67 13 
Hoofd- en eindredacteur Ary Kraaijeveld, Winter 60, 8251 NW Dronten

0625-05 80 42, hoofdredacteur@mbcn.nl
Redactie  Wim Erinkveld, Ary Kraaijeveld, Roel Mostert 
 redactie@mbcn.nl 
Columnisten Lydia Altena, Frits Bakker, Herman Steendam, Ton Roks
Medewerkers aan dit nummer Frans van de Camp, Shawn Dougan, Ivo Lucas Luijckx, 
 Dick Schornagel, Maria Stolk
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 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, microfi lm of op welke andere wijze dan 
ook, zonder voorafgaande schriftelijke  toestemming van de uitgever.
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