
DE NIEUWE C-KLASSE.
Met de nieuwe C-Klasse zet Mercedes-Benz opnieuw 
een grote stap naar een nog efficiëntere en digitalere 
wereld. Neem plaats in een uitnodigende comfortzone, 
afgewerkt met bijzonder fraaie materialen. Ontdek 
hoe de nieuwe C-Klasse moderne luxe herdefinieert 
bij uw Mercedes-Benz dealer of op mercedes-benz.nl.

Gecombineerd verbruik: 5,1 - 7,4 l/100 km, 19,6 - 13,5 km/l - CO2-uitstoot: 135 - 168 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

Waterstof

De kascommissie, Rob Klokkers en Robert 
Steeman, had zich goed voorbereid en zelf al 
een analyse gemaakt van de hun toegestuurde 

financiële administratie. Er was nog een aantal vra-
gen en er werden steekproeven genomen. Ook het 
‘vierogensysteem’ werd gecontroleerd. Het verslag 
van de kascommissie kunt u inzien op de website.
Inmiddels hebben wij ook weer een fysieke bestuurs-
bijeenkomst gehad. Vergaderen via zoom is goed te 
doen, maar het is ook belangrijk elkaar in de ogen te 
kunnen kijken. 

Zoals u heeft kunnen waarnemen zet Mercedes-Benz 
volledig in op elektrisch rijden. Het ene na het andere 
elektrische model wordt gepresenteerd. Je kunt als 
toonaangevende autofabrikant niet achterblijven. Wel 
jammer, dat elektrisch rijden op waterstof hiermede 

naar de achtergrond wordt geschoven. De actieradius van 
de EQ-varianten van ons merk is weliswaar ondertussen 
behoorlijk toegenomen, 500 á 600 km met een laadbeurt 
behoort nu al tot de mogelijkheden, maar ja, je moet toch 
naar de laadpaal. In vakantietijd, wanneer niet alleen dui-
zenden Nederlanders, maar ook grote aantallen Duitsers, 
Scandinaviërs, Belgen en Fransen die paal opzoeken, kom 
je in het gedrang en worden de wachttijden langer. Water-
stof tanken geniet dan veruit de voorkeur.

Blijf gezond, laat u inenten en laten wij hopen dat het tijd-
perk waarin alles om het coronavirus draaide spoedig tot 
het verleden behoort. 
Rest mij u te wijzen op onze Algemene Ledenvergadering 
op 26 juni a.s. Ik hoop u spoedig weer te zien.

Rik Eelkman Rooda, voorzitter 

Naarmate het aantal gevaccineerden toeneemt, wordt het gemakkelijker om wat din-
gen te organiseren. Dat merkten wij ook in het bestuur, toen de controle door de kas-
commissie moest plaatsvinden. In een digitale bijeenkomst is het bijna onmogelijk om 
die controle uit te voeren. Natuurlijk kun je aan de hand van de overlegde financiële 
bescheiden vragen stellen, doch een steekproef nemen met de onderliggende stukken 
is haast niet mogelijk. Penningmeester Bob van Kesteren en ik hebben de kascommis-
sie kunnen ontvangen in het Mercedes-Benz-museum van bestuurslid Nico Ockhuisen. 
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Omslag 
E 300 Turbodiesel en BMW 530d 
tussen de tulpen in Noordwijkerhout.
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1997
De beste stuurlui, mini-Silber-
pfeile, serviceadressen, Dos-
sier Zilveren Pijl, op zoek naar 
de Pagode van je dromen en 
zalig boenderen.

2001
Keerzijde van de medaille, 
vijfde generatie SL, Benz voor 
beginners, 2000 km door 
Duitsland, het ontroerende 
Mercedesverhaal, Mille Miglia 
2001 en Beurs gaat naar 
Beers.

Nummer 4 toen ...

2011
Onderdelenjacht, SLS en je 
dochter, vierde treff en van 
M-B-chassisclub, geschiedenis 
van een 220 S Cabriolet, 123 
in de wax, de fusie, LP 2223 
en 220 S.

2016
Gestopt met roken, cabrio’s 
in Essen, toplimousines uit de 
jaren vijftig, W 123 recordpo-
ging, 190 SL in Mille Miglia, 
koelen zonder water en de 
Gutmensch-hybride.

2020
Pagodeperikelen, interview- 
review, Spaanse aanwinst, in
memoriam Sir Stirling Moss, 
London to Brighton Run, 
back to the future C 111 en 
heldendom.

2006
Zomerevenement, een 
Mercedes: bah, luchtvering, 
bericht uit Amerika, in de 
schijnwerpers, Streep Acht, 
M 100 Treff en en waarom 
een 450 SEL 6.9.
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Die groei is deels te danken aan het feit dat we twee 
pagina’s advertenties erbij hebben gekregen. Dank aan 
de nieuwe adverteerders CG Carworks, Passion For Cars, 

RestoMetal en White Coast Classics! Door deze zeer welkome 
uitbreiding van het aantal advertentiepagina’s steeg dat aantal 
naar negentien en dat verstoorde de door de redactie gehanteerde 
vuistregel van maximaal 25% advertentieruimte. De oplossing lag 
uiteraard voor de hand: vier pagina’s erbij, waardoor de balans 
tussen tekst en reclame hersteld is. We hopen wel dat potentiële 
adverteerders zich hierdoor niet laten afschrikken; komt u maar, 
breiden we toch gewoon weer wat uit?

Dankbaar
Dat we moeiteloos de extra pagina’s kunnen vullen, is mede te 
danken aan het feit dat er geen gebrek aan kopij is. Zo heeft club-
lid Don Bijl gereageerd op de oproep om bijdragen aan De Zil-
verster te leveren, een eerste artikel van zijn hand vindt u in dit 
nummer. Jan Brekelmans reageerde ook en schrijft over zijn bol-
hoed op coronastille Amsterdamse grachten.
Nieuw redactielid Jos Schijven stelt zich voor in een artikel over 
het conserveren van zijn 320 E en levert tevens een verslag van 
zijn bezoek aan Wensink Classics & Luxury. Louis Blom schrijft 
zijn eerste column en heeft al kopij geleverd voor ons volgende 
nummer. Goed te melden dat Erik Kouwenhoven gratis zijn in het 
AD verschenen artikel over het exit van de autoradio beschikbaar 
stelde, dank! 

We blijven nog even dankbaar, en wel voor de medewerking van 
Autobedrijf S.B. Admiraal & Zn. in Oude-Tonge, dat een BMW 
530d beschikbaar stelde voor een fotoshoot. Toen die auto twee 
dagen voor de reportageafspraak werd verkocht, bemiddelde het 
bedrijf succesvol bij de nieuwe eigenaar, zodat we Bram Dirven 
met zijn vers verworven 530d en clublid Henk van der Eem met 

zijn z.g.a.n. E 300 konden verwelkomen op het erf van clubleden 
Koos en Tineke Vrolijk in Noordwijkerhout, zie foto.
Graag vestigen we ten slotte uw aandacht op twee verschillende 
visies op het feit dat klassiekers van vijftig jaar en ouder niet 
meer apk-plichtig zijn. Ton Roks zet daar onzes inziens terechte 
vraagtekens bij. 
Met de vaststelling dat de oproep voor een W 202 succesvol was 
en dat de nieuwe C (W 206), die in juli verschijnt, beschikbaar 
komt, dat we de fotoshoot voor # 5 al achter de rug hebben en dat 
een fotoshoot met een tweetal touringcars in voorbereiding is, 
wensen we u een mooie zomer.

Ary Kraaijeveld, hoofdredacteur

Place d'Ary

76
Het getal in de kop van deze bijdrage is geen indicatie van de leeftijd van uw hoofdredacteur, mocht-
ie willen, maar slaat op het aantal pagina’s van deze editie van uw clubblad. Inderdaad, we zijn met 
4 pagina’s gegroeid. Merkwaardig interval-toeval: exact 10 jaar geleden telden we er 64, in 2001 waren het er 52.

Salland Marketing

We hadden het beloofd, we deden het niet: vermelden dat de foto’s in # 3 bij de aankondiging van Clubdag Oost in Salland 
kwamen van de beeldbank ‘Salland Marketing’. Bij dezen rechtgezet.

de zilverster
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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 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, Roel Mostert en 
 Jos Schijven, redactie@mbcn.nl 
Columnisten Frits Bakker, Louis Blom, Ton Roks en Herman Steendam
Medewerkers aan dit nummer Don Bijl, Jan Brekelmans, Erik Kouwenhoven, Ivo Lucas
 Luijckx, Eric Mark, John Pronker en Dick Schornagel
Vormgeving Roland Rutgers - Studio Torendruk
 studio@torendruk.nl
Druk Torendruk Grafische Producties b.v.
 Touwslager 3, 3861 SP Nijkerk
 info@torendruk.nl
Oplage 1350 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, microfi lm of op welke andere wijze dan 
ook, zonder voorafgaande schriftelijke  toestemming van de uitgever.
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