
THIS IS FOR 
A NEW GENERATION.

Dit is voor wie houdt van 100% elektrische rijdynamiek in een compacte 
atletische vormgeving. Van onovertroffen veiligheidssystemen, comfort-

uitrustingen, een rijbereik tot 424 km en een bijzonder vooruitstrevend MBUX-
infotainment. Dit is voor wie vandaag vooruitkijkt naar morgen. Neem contact op 

met uw Mercedes-Benz dealer of ontdek hem op mercedes-benz.nl.

Gecombineerd verbruik: 17,8 - 19,1 kWh/100 km. CO2-uitstoot: 0 - 0 g/km (WLTP).
Voor officiële dealeradressen, kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl.
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De Zilverster oldtimerverzekering
Speciaal voor liefhebbers van Mercedes-Benz klassiekers

Omdat Mercedes-Benz Insurance Services net als u, veel waarde hecht aan het behouden van het 
Mercedes-Benz erfgoed in Nederland, bieden wij u een speciale verzekering voor Mercedes-Benz klassiekers. 
Onze Zilverster oldtimerverzekering kenmerkt zich onder meer door aantrekkelijke premies met bovendien 
een korting van 10% voor alle Mercedes-Benz ClubCard-houders. Uitgangspunt is in principe dat u jaarlijks 
niet meer dan 8.000 kilometer rijdt met uw oldtimer, maar een uitbreiding van de dekking tot een jaarlijks 
kilometrage van 12.000 kilometer is ook mogelijk.
 
mercedes-benzautoverzekering.nl

Mercedes-Benz Insurance Services, Postbus 2453, 3500 GL Utrecht, Telefoon (030) 605 98 41, verzekeringen@daimler.com, www.mercedes-benzautoverzekering.nl

13215-Advertentiev2.indd   1 22-11-16   16:00

Liefde voor klassiekers.
Die vindt u bij onze Mercedes-Benz Classic Partners. Heeft uw klassieke
Mercedes-Benz onderhoud of reparatie nodig? Vertrouw uw auto dan toe aan een
van onze Classic Partners. Zij kennen onze klassiekers als geen ander en kunnen
u helpen met reparatie, revisie en onderhoud. Bovendien hebben ze toegang tot
meer dan 50.000 originele onderdelen voor alle modellen. En zijn ze net zo zuinig
op uw auto als u. Kijk voor meer informatie op mercedes-benz.nl/classic

MER15-087 Advertentie Zilver Ster 210x297.indd   1 19-11-15   18:05
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Van de bestuurstafel

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering 

Mercedes-Benz Club Nederland
26 juni 2021

Geachte leden, 

Het bestuur van de Mercedes-Benz Club Nederland 
nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene 
ledenvergadering, die wordt gehouden op zaterdag 
26 juni a.s. in Postillion Hotel Amersfoort Veluwe-
meer, Strandboulevard 3, 3882 RN Putten (aan de 
A28, afslag 10). 

Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom, de vergade-
ring begint om 13.30 uur. Na afloop van de vergade-
ring is er gelegenheid om na te praten onder het genot 
van een hapje en een drankje (onder voorbehoud). Het 
bestuur hoopt op een grote opkomst en ziet er naar uit 
u weer te ontmoeten. 

Op de agenda staat naast de reguliere punten de voor-
dracht en herverkiezing van twee bestuursleden wier 
termijn erop zit: Nico Ockhuisen en Jan Pleijte.
De agenda, bijbehorende vergaderstukken en een vol-
machtformulier zijn te zien en/of te downloaden via 
onze website. Ga naar www.ledenservicembcn.nl, log 
in, klik op ‘ALV’ en vervolgens op ‘2021 ALV’. Indien 
u geen gebruik kunt maken van internet, kunt u alle 
stukken per post toegestuurd krijgen. Een telefoontje 
naar ondergetekende (0651-41 67 13) is voldoende.

Wij attenderen u erop dat de ledenvergadering, gelet 
op COVID-19, gehouden wordt onder voorbehoud. 
Aanmelden via onze website is verplicht; gaat u daar-
voor naar www.ledenservicembcn.nl, log in, klik op 
‘Activiteiten’’, vervolgens op de rode balk en maak uw 

keuze. Indien een beperking van het aantal leden dat aan-
wezig mag zijn wordt ingesteld, dan geldt de regel ‘wie 
het eerst komt, het eerst maalt’. Mochten door de overheid 
beperkingen worden opgelegd, dan zullen wij u dat tijdig 
laten weten.

Graag tot zaterdag 26 juni 2021!

Hans Donderwinkel, secretaris
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Omslag  
Mercedes-Benz E 55 T AMG & Chrysler 300C 
SRT8 op de asfaltcentrale APE in Eemnes
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1997
Uit het familiealbum, club- 
presentatie in Zwolle, groeten 
uit Zandvoort, dossier Staart-
vin, Vogezen Classic Toerrally 
en European Veteran Rally.

2001
Geur van verderf, the story of 
passion, op bezoek bij Stir-
ling Moss, Mille Miglia 2000, 
groot en oud, vreemdgaan 
met eigen merk en tweemaal 
Essen.

Nummer 3 toen ...

2011
MercedesForum, voorjaars- 
evenement, jammer, Merce-
des-Benz & friends, Techno 
Classica, Pagode van Metzen, 
Shanghai SH760, Pullman en 
E-Klasse Cabriolet.

2016
Bell naar de Noordkaap, 
Mercedes-Benz 280 SL versus 
Jaguar Mk 2, het begon met 
een 170 S-D, ontwikkeling van 
de OM 302 en huilen om een 
Kompressor.

2020
How I lost my Beetle, kwestie 
van wennen, stralende sterren 
in Valkenburg, Sonnenschein 
Limousine, Classic Striders, 
Mercedes-syndroom en 
Mercedes-Benz-erfgoed.

2006
Drielandenrit, hemelse 
machines, Amsterdam-       
Beijing, Heckflossenfreude, 
restauratie van een Heck-
flosse, Mercedes-Benz 600 
en vondst van een droom.
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Nieuwe lente, nieuw geluid 

De redactie is verheugd u te kunnen melden dat de oproep gedaan door Roel in het vorige nummer 
een positief resultaat heeft opgeleverd: clublid Jos Schijven uit het Friese Mantgum heeft aangege-
ven de redactie te willen versterken. En er is nog meer goed nieuws: Louis Blom is bereid gevonden 
zesmaal per jaar een column voor zijn rekening te nemen, waarmee de leemte ontstaan na het 
beëindigen van de bijdrage van Lydia Altena wordt opgevuld.

Met Lydia was destijds afgesproken dat ze zes columns 
zou leveren, waarin ze onder de vlag van het platform 
‘She’s Mercedes’ aandacht zou besteden aan de vrouw in 

de autowereld. Zij is daar meer dan in geslaagd, maar juist omdat 
om ons heen nu de positie van de vrouw in de belangstelling 
staat -  premier, scheidsrechter, astronaut - vinden we het jammer 
dat ze stopt. Haar – voorlopig? – laatste column vindt u op pagina 
19. Dank, Lydia voor je bijdragen aan ons clubblad, wellicht af en 
toe een gastcolumn? 

Louis Blom neemt haar plaats in en met hem hebben we ook een 
columnist die ons merk een warm hart toedraagt. U kent hem 
van zijn artikelen in Autoweek Classic en andere autobladen. Hij 
is al sinds zijn vroegste jeugd fan van Mercedes-Benz en bezit 
onder meer een S 280 van 1994. In het volgende nummer stellen 
we hem aan u voor. Dat doen we ook met Jos Schijven, hij heeft 
onder meer een 320 E van 1993. 

Dat kleine redactieteam blijft natuurlijk kwetsbaar, reden 
waarom we de oproep om meer mankracht (m/v) graag herhalen: 
webredacteur, (eind)redacteur, kopijleverancier, u bent zeer wel-
kom! Graag ook uw aandacht voor de oproep in het artikel over 
de nieuwe C-Klasse; we willen die voor een volgend omslagarti-
kel graag naast een W 202 zetten. Heeft u die ‘eerste C’ of kent u 
iemand die er een heeft: licht ons in!
Met een mix van artikelen over nogal uiteenlopende automobie-
len, van de bescheiden 38 pk van de 170 Va tot de rubberver-
schroeiende 450 paarden van een ex-auto van Michael Schuma-
cher en die in de fenomenale Ockhuisencollectie hopen we u een 
paar aangename uren te bezorgen.

Ary Kraaijeveld, hoofdredacteur

Place d'Ary

Uw hoofdredacteur zet alle beschikbare middelen in op zoek naar redactieleden en kopij

Dom: de koplamp op pagina 44 was natuurlijk niet van een Pagode, en 
de auto van Post op pagina 65 geen 190, maar een W 124. Dank, oplet-
tende lezers Freek Kouwe en Miel in ’t Zand!
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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 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 spe-
cialisten aanvaarden daarvoor geen enkele aansprake-
lijkheid. 

De redactie heeft alles gedaan eventuele rechthebben-
den van het in dit blad gebruikte materiaal vooraf te be-
naderen. In sommige gevallen is de redactie hierin niet 
geslaagd. Rechthebbenden die niet zijn benaderd wordt 
verzocht binnen dertig dagen na verschijning contact op 
te nemen met de redactie.

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 en Roel Mostert 
 redactie@mbcn.nl 
Columnisten Lydia Altena, Frits Bakker, Herman Steendam en Ton Roks
Medewerkers aan dit nummer Roland van Keekem, Eric Mark, Ivo Lucas Luijckx, 
 Dick Schornagel 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
Oplage 1300 ex.

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 

IBAN  NL44 RABO 0159 6190 68 – BIC RABONL2U 

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

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.

  © 2021 – Mercedes-Benz Club Nederland
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