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THIS IS FOR 
A NEW GENERATION.

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

een rijbereik tot 430 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: 17,5 - 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
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Die pagina, die column, voor het eerst als zodanig in 
beeld in het najaar van 2015, werd tot ergens midden 
2016 ‘Van de redactie’ genoemd. In een vlaag van 

verstandsverbijstering (of hoogmoedswaanzin?) bestond de 
eindredacteur-van-dienst het toen, die pagina naar zichzelf 
te noemen: Place d’Ary, geïnspireerd door een, weliswaar 
tijdelijk, plein in het goede oude Dordrecht, genoemd naar 
Ary Scheffer. Natuurlijk speelde de woordspeling de belang-
rijkste rol; de uitdrukking die verwijst naar een bepaalde 
sanitaire handeling wordt zoals u ongetwijfeld bekend is 
wel gebruikt om een mening te ventileren en uw inmiddels 
tot hoofdredacteur gepromoveerde eindredacteur moest zo 
nodig ... enfin, de rest is geschiedenis.
Op pagina negen staat nu de column ‘Van de bestuurstafel’ 
en dat sluit prima aan bij pagina acht, waarop naast de eve-
nementenkalender plaats is voor clubnieuws.

W 201, W 202 en W 206 
In het coverartikel halen Dick en Ivo een drietal C’s voor het 
voetlicht. De introductie van de nieuwe C-Klasse, de 
W 206, was de aanleiding voor de fotoshoot bij de Van Nelle-

fabriek in Rotterdam, samen met twee oer-C’s, een 190 E en een 
W 202. De geschiedenis van Mercedes-Benz’ populairste model 
in een notendop, onder dankzegging mogelijk gemaakt door de 
twee eigenaren van de klassieke Benzen en Mercedes-Benz Cars 
Nederland B.V. In de rubriek ‘Menz & Benz’ bezoekt Wim het 
voormalige eiland Urk, waar hij een clublid treft met een pas-
sie voor de ster. In het zeer lezenswaardige artikel besteedt Wim 
zoals gebruikelijk veel aandacht aan de mens achter de auto. Jos 
doet dat ook in een reportage over een bijzonder automuseum in 
Noord-Holland. Goed passend in een jaar met Olympische Spelen 
en spannende F1-wedstrijden is het artikel ‘Citius, altius, fortius’, 
vrij vertaald met ‘hoger, sneller, verder’, van de hand van Roel. 
Frits sluit daarbij aan met miniaturen van oude racewagens. Eric 
verslaat de voorbije clubdagen, uw hoofdredacteur zijn beklim-
ming van de Mont Ventoux en de Alpe d’Huez met de SLK-Club in 
Zuid-Frankrijk. 
Met de aansporing de bijdragen van onze columnisten Herman, 
Louis, Rik en Ton de verdiende aandacht te geven, wenst de 
redactie u veel leesplezier met nummer 302 ...

Ary Kraaijeveld, hoofdredacteur 

Van de redactie

Warming-up
Sla een willekeurig (auto)magazine open en uw oog valt op pagina drie, vaak een ‘opwarmer’ die de 
bedoeling heeft u tot verder lezen aan te sporen. In tegenstelling daarmee stond in De Zilverster op 
pagina drie een column die werd gevuld door de voorzitter of een ander bestuurslid. Verder in het 
blad, op pagina negen, stond de column die van de hand van de, meestal, hoofdredacteur kwam.

de zilverster

Adieu Provence, adieu SLK ...
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Omslag 
W 201, W 202 en 206 bij de Van Nellefabriek 
in Rotterdam
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1997
Maybach, kunstwerken van 
Mooij, FEHACtiviteiten, index 
De Zilverster, dossier W 108-
W 109, aardige mensen in Bra-
bant en vleermuizen.

2001
Van W 136 naar W 123 en het 
begin.

Nummer 6 toen ...

2011
Technische dag bij Geert Jan-
sen, op bezoek bij VDB, August 
Horch Museum, W 15 is de 
eerste 170, Heckflosse Cabrio-
let, 300 SL met 190 SL, Isidera 
en Schloss Dyck.

2016
Er is toe, Schloss Dyck, 
Avelingen Restorations, Mer-
cedes-Benz 220 versus  Alvis 
TA 21, 200 D Universal, Uni-
versal in miniatuur en drang-
hekken.

2020
Mercedes-Benz 230 CE, mod-
erne benzine, perfecte O 319, 
perfecte balans, uniek ambu-
lance museum, insight dream 
cars, droomauto en vinger in 
de pap.

2006
G-Klasse, Mercedes heeft lek-
ker-puh-gevoel, mijn zilvergri-
jze 280 SEL, technische dag 
bij Kuiper, met een Mercedes 
sta je nooit stil en de W/R/C 
107 en zijn neef W 116.
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Van de bestuurstafel

RDW

der af te handelen. Half september kreeg ik bericht van de RDW. 
De tenaamstelling werd vervallen verklaard. Als het VIN (Vehi-
cle Identification Number) dat op het kentekenbewijs staat na een 
identiteitsonderzoek niet kan worden vastgesteld voor het aange-
boden voertuig, wordt de tenaamstelling vervallen verklaard op 
grond van art. 40b lid 4 onder a van het kentekenreglement.

Mijn conclusie is, dat de RDW in 1995 een kenteken heeft afge-
geven dat niet afgegeven had mogen worden. Als dat toen niet 
gebeurd was, had ik de auto nooit kunnen kopen. Nu lijd ik 
schade doordat ik mijn auto niet kan inruilen en dus de leveran-
cier van mijn ‘nieuwe’ cabrio de inruilwaarde moet betalen.
Ik heb voorlopig mijn rechtsbijstandsverzekering ingeschakeld 
om verweer te voeren. Het einde van het verhaal is dus nog niet 
in zicht, ik houd u op de hoogte van de afloop.

Rik Eelkman Rooda, voorzitter 

Tijdens het zomerreces hebben ook uw bestuursleden van hun vakantie genoten. Uw voorzitter heeft 
in zijn ‘nieuwe’ cabrio (A 205 - C 200) iets meer dan 5.000 km afgelegd door gedeeltelijk de ‘Route 
des Grandes Alpes’ te rijden en door de Dolomieten en via Oostenrijk en Duitsland weer huiswaarts 
te keren. Maar hoe is het nu afgelopen met zijn ‘oude’ cabrio; een A 124 - E 300 CE die u misschien 
te koop heeft zien staan in De Zilverster nummer 4 van dit jaar? Ik schrijf dit verhaal om u te behoe-
den voor wat mij is overkomen.

Ik had bij inruil afgesproken, dat ik de A 124 ook zelf 
kon verkopen, evenals een bedrag dat ik zou moeten 
bijbetalen als ik hem vóór de levering van de ‘nieuwe’ 

cabrio verkocht zou hebben. Een week voordat de inruil zou 
plaatsvinden had ik de A 124 nog niet verkocht, dus ging ik 
ervan uit, dat ik de auto zou inruilen bij de dealer waar ik de 
‘nieuwe’ had gekocht.

Praktisch tegelijkertijd kreeg ik een brief van de Rijksdienst 
voor het Wegverkeer (RDW) waarin stond dat mijn auto 
gefotografeerd was en dat men twijfels had over het bouw-
jaar. Ik wist bij aankoop van de auto al dat dit laatste niet 
klopte aangezien de cabrio-uitvoering van de W 124 pas 
vanaf 1992 werd geproduceerd en mijn kenteken als bouw-
jaar 1985 aangaf. Ik moest voor een keuring een afspraak 
maken. Dat lukte mij nog voor de inruil zou plaatsvinden. 
Ik heb daar uitgelegd hoe ik aan de auto gekomen was en dat 
het mij bekend was dat de DET (Datum Eerste Toelating) op het 
kenteken niet de juiste was. De auto was namelijk naar Neder-
land gekomen als schadeauto en men had van twee auto’s een 
gemaakt. De RDW heeft toen in 1995 een nieuw chassisnum-
mer en kenteken afgegeven en als bouwjaar het jaar aange-
houden waarin de eerste W 124 werd geproduceerd. 
Aan het eind van de dag kon ik de auto weer meenemen, 
doch de procedure was nog niet beëindigd. De leverancier 
van mijn ‘nieuwe’ cabrio was bekend met het verhaal hoe ik 
aan de auto gekomen was en dat het kenteken c.q. het bouw-
jaar niet klopte. Natuurlijk heb ik hem geïnformeerd over de 
keuring bij de RDW en wij zijn overeengekomen, dat de auto 
en het kenteken bij hem zouden blijven, dat ik nog geen vrij-
waringsbewijs zou krijgen en dat wij eerst de berichten van 
de RDW zouden afwachten alvorens de inruiltransactie ver-
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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 € 1.000,00 €   185,00
1/2 pagina €    525,00 €     95,00
1/4 pagina €    275,00 €     50,00

Roel Mostert, advertenties@mbcn.nl.

Annonces
Gratis voor leden, kopij naar annonces@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 Frans van de Camp, Brigitte Kraaijeveld, Eric Mark, 
 Ivo Lucas Luijckx, Peter de Ruijter, Dick Schornagel en 
 Ton Spit 
Vormgeving Roland Rutgers - Studio Torendruk
 studio@torendruk.nl
Druk Torendruk Grafische Producties b.v.
 Touwslager 3, 3861 SP Nijkerk
 info@torendruk.nl
Oplage 1425 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,  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


