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This is for you, world. Ontdek de nieuwe EQS.
Laat u betoveren door de ongekende luxe van het interieur, 
of wat dacht u van het 141 cm brede MBUX Hyperscreen* en 

de indrukwekkende actieradius tot 731 km**? Zo rijdt u met één 
oplaadbeurt van Amsterdam naar Berlijn. En dankzij Green Charging 

zijn bovendien uw eerste 200.000 km CO2-neutraal. Neem contact op 
met uw Mercedes-Benz dealer of ontdek hem op mercedes-benz.nl.

DE NIEUWE 
100% ELEKTRISCHE EQS.

Gecombineerd verbruik: 16,9 - 21,2 kWh/100 km. CO2-uitstoot: 0 - 0 g/km (WLTP).
Voor officiële dealeradressen, kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl.

*Standaard in de EQS 580 4MATIC uitvoering. **Met de EQS 450+ AMG Line.
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Zuiniger?

Start-stop, downsizing, cilinderuitschakeling, zeilen en 
nog zo wat ontdekkingen, autofabrikanten doen er alles 
aan om het (vloot)verbruik naar beneden te krijgen. 

Dat de gedachtegang de auto zuiniger te maken niet nieuw 
is, bewijst de volgende geschiedenis, waarin de ster die zich 
‘aan het eind van dat schier oneindig golvende landschap van 
motorkap en voorschermen zo fier verheft’ de hoofdrol speelt.

Het zal in de jaren zeventig zijn geweest dat de Cw-waarde, 
en vooral het verlagen daarvan, actueel was. Immers, hoe 
‘gladder’ de auto, hoe minder benzine hij verbruikt. De ster 
op de grille zou wel eens een storende factor kunnen zijn, 
en het lag voor de hand dat erover werd gedacht dat ding 
maar te verwijderen. Daar wilde Mercedes-Benz echter niet 
aan, en er werden verbruiksproeven genomen met en zon-

der ster. De uitkomst was verrassend: geheel tegen de verwach-
ting in bleek het verbruik mét ster gunstiger. De oorzaak: zon-
der ster legt de auto een, wat overdreven gesteld, zigzagkoers af, 
omdat de chauffeur het baken op de motorkap mist en een gro-
tere afstand rijdt over hetzelfde traject. En meer afstand betekent 
meer brandstof. Laat die ster maar staan ... 

Het missen van dat baken was voor een bezitter van een W 204 
Estate in Avantgarde-uitvoering voldoende reden het embleempje 
op de kap te vervangen door een staande ster. Of dat heeft geleid 
tot een daling van het brandstofgebruik blijft duister, het vermoe-
den bestaat dat alleen het in het zicht hebben van de ster de door-
slag tot de modificatie gaf.

Met een coververhaal over twee autobussen, waaronder een bijna 
zeventigjarige, een bezoek aan een autobedrijf dat het honderdja-
rig bestaan vierde, het trieste verhaal van Rudolf Diesel en 
de story van een echtpaar uit Californië dat op de avond voor 
The Great Race nog even gauw een C 107 kocht, zit u al een uurtje 
naast de kerstboom. Dan wordt er ook nog een adverteerder met 
een bezoek vereerd en zijn er leden die hun steentje hebben bij-
gedragen, kortom, de redactie wenst  u veel genoegen met De Zil-
verster 303, maar bovenal een gezond 2022.

Ary Kraaijeveld, hoofdredacteur

Van de redactie

Sterrenkunde
Er is altijd wat te vieren bij Das Haus: van zoveel jaar SL tot zoveel jaar ASR, of BAS, of R/C 107, enzo-
voort en zo verder. Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de ster beeldmerk werd, een beeldmerk 
dat een buitengewoon grote bekendheid geniet, zo hebben onderzoekingen geleerd. Vanaf pagina 58 
wordt u meegenomen naar de geschiedenis van de ster, terwijl en passant ook de grille door Roel in 
de beschouwingen wordt betrokken.

de zilverster

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat aan onze oproep 
om uitbreiding van het redactieteam gehoor is gegeven: 
clublid Peter Martens gaat de redactie versterken. 
Van harte welkom, Peter!
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Laat u betoveren door de ongekende luxe van het interieur, 

uitgerust met een 141 cm breed MBUX Hyperscreen dat 
over de hele breedte reikt. En dankzij zijn actieradius tot 

770 km rijdt u met één oplaadbeurt van Amsterdam naar Berlijn. 
Neem contact op met uw Mercedes-Benz dealer 

of ontdek hem op mercedes-benz.nl.

DE NIEUWE 
100% ELEKTRISCHE EQS.

Gecombineerd verbruik: 15,7 - 21,8 kWh/100 km. CO2-uitstoot: 0 - 0 g/km (WLTP).
Voor officiële dealeradressen, kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl.
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1998
320 Ambulance in Duits-
land, museumreis in Scandi-
navië, de jongen en zijn Benz, 
dossier W 111/112 Coupé/
Cabriolet, warme of koude 
bougies en niet graag op de 
voorgrond.

2002
Koerslijst Mercedes-Benz 
klassiekers, InterClassics 
Maastricht, van Bolhoed 
tor E-Klasse, softtop-leed, 
100 jaar Autosalon Brussel, 
Wirtschaftlich Unverantwortet 
en Pagode-perikelen.

Nummer 1 toen ...

2012
Garagebedrijf Post Uiter-
weer, Seoul Zuid-Korea, res-
tauratie van JOSJE, zwaarge-
wichten, Rudolf Uhlenhaut, 
de fuseekogel en Sahara is 
niets voor de verwende rei-
ziger.

2017
Plassen in het Groene Hart, 
C 250 Cabriolet, rondje 
‘Mekka’, solide begin met
170 V en 170 S, Grote Klasse, 
170 en G-Klasse in miniatuur 
en servicepunt techniek 
& onderdelen.

2021
De brochures van Gerrit, brand-
stofsysteem van de klassieke 
Benz, Benzen in Brabant, guilty 
pleasure, zonnige wensdromen, 
Bentley-Benz en DAF Museum.

2007
Nieuwjaarsreceptie, restau-
ratie van een 170 S-D uit 
1953, oprichting Stichting 
MBAC, de nieuwe W/R/C 
107 en zijn neef de 116, 
Eugen Böhringer en MBMC 
op bedevaart.

Tourismo M/2 en O 3500 bij
Jachthaven Eembrugge in Baarn

Omslag
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Van de bestuurstafel

Fijne kerstdagen 
en een voorspoedig 
nieuwjaar
Het is december en het kerstfeest staat voor de deur. Gezelligheid kent geen tijd en dat geldt zeker 
voor het kerstfeest, wanneer we met de familie bij elkaar komen en genieten van lekker eten, een 
mooi glas wijn of een lekker biertje. Althans zo gaat dat bij ons thuis.

Kijk ik terug naar het jaar 2021, dan konden wij 
ondanks corona toch nog een aantal ritten rijden 
en kon er ook, eveneens met inachtneming van de 

regels, een algemene ledenvergadering gehouden worden. 
Op het moment van schrijven zijn de coronaregels weer 
aangescherpt en het is nog maar de vraag of de maatregelen 
voldoende positief uitwerken. 

Tijdens de half november gehouden vergadering van ons 
bestuur is desondanks besloten op 22 januari 2022 een 
nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Natuurlijk moeten 
wij een voorbehoud maken voor de dan geldende coronare-
gels. Op pagina 8 vindt u hier meer informatie over.

Rik Eelkman Rooda, voorzitter 

De kerstwens van de penningmeester
Velen van u hebben de contributie 2022 al voldaan. Onze penningmeester verzoekt de leden die dat ontschoten is, dat zo spoe-
dig mogelijk te doen, liefst per omgaande, door overschrijving van € 70,00 op IBAN NL44 RABO 0159 6190 68 onder vermelding 
van uw lidmaatschapsnummer. Bob is u hiervoor zeer erkentelijk!

Het bestuur en de redactie 
wensen u en uw naasten

fijne kerstdagen en 
een gezond en voorspoedig 

2022 toe.
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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, niet leden € 25,00 (excl. btw).
Kopij uiterlijk de eerste van de even maand naar 
annonces@mbcn.nl. 

Kopij
Uiterlijk de vijftiende van de oneven maand
naar redactie@mbcn.nl.

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 specia-
listen aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. 

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, Peter Martens,
 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 Boeren, Jan Brekelmans, Martin van Bruggen,
  Henk Dijkhuizen, Eric Mark, Ivo Lucas Luijckx, Jan Pleijte,
 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 1400 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.

  © 2022 – Mercedes-Benz Club Nederland


