
THIS IS FOR 
NEW DIMENSIONS.

Tot zeven zitplaatsen, een flexibele bagageruimte en 
een fenomenaal MBUX-multimediasysteem. Met bovendien 
een rijbereik tot 469 km. De nieuwe EQB geeft u alle ruimte 
voor uw plannen. En dankzij Green Charging zijn bovendien 

uw eerste 200.000 km CO₂-neutraal. Een proefrit aanvragen? 
Ga snel langs bij uw Mercedes-Benz dealer.

Gecombineerd verbruik: 16,5 - 17,8 kWh/100 km. CO2-uitstoot: 0 g/km (WLTP).
Voor officiële dealeradressen, kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl.
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Ik heb ervoor gekozen de taak die me het meeste plezier 
verschaft te blijven uitvoeren. U raadt het al: samen met 
een inmiddels voltallig redactieteam probeer ik, niet 

gehinderd door bestuurlijke perikelen, te blijven zorgen voor 
een mooi clubblad. Me naast de gemiddeld benodigde 150 
uur per uitgave niet meer hoeven verdiepen in zaken die 
me absoluut niet boeien zorgt zowaar nu al voor merkbare 
verlichting ...

Welkom
In deze editie neemt de redactie met een laatste artikel 
van zijn hand afscheid van Wim Erinkveld. We stellen ook 
een nieuw redactielid aan u voor: welkom, Wim Smit. Ook 
Edward Brans welkom, hij gaat de social media verzorgen. 
Jos heeft de uitslag van de enquête verwerkt en we kunnen 
alvast melden dat niet alleen het ‘eindcijfer’ ons vreugdevol 
stemt, maar ook de grote respons. Naast een verslag van Roel 
van het bezoek aan de oogverblindende collectie van Frans 
van Haren en een coverartikel over een emotierijke Heck-
flosse en een dito Kapitän is er méér in dit nummer, kijkt u 
maar ... 

Ary Kraaijeveld, hoofdredacteur

Van de redactie

Besturen?
Hoewel onderstaande foto anders doet vermoeden, valt het besturen zonder stuurbekrachtiging uw 
hoofdredacteur zwaar. Zoals onze voorzitter op pagina 9 aanstipt, heb ik besloten de combinatie  
bestuurslid/hoofdredacteur enigszins aan te passen, te kiezen tussen gareel en gevoel.

de zilverster

Dankjewel Wim!
Dank Wim, voor je inbreng gedurende al die jaren, in voor- 
en tegenspoed. Je schreef 37 verhalen waarin de mens cen-
traal stond. Dat zijn 74.000 woorden die uit je laptop vloei-
den zonder dat je daarvoor aantekeningen maakte. Je kon 
dat omdat je heel goed kon luisteren en omdat de mens je 
zonder uitzondering interesseerde. Dank ook voor de moei-
teloze samenwerking: je kwam nooit in opstand wanneer 
de eindredacteur je teksten ‘hier en daar’ wat veranderde. 

Met plezier denk ik terug aan de redactievergaderingen, 
gehouden in de meest uiteenlopende oorden, zoals in de 
showroom van Stern Zeist met gastheer Marco Kraan, en 
met veel genoegen in ’t Raadhuis in Goudriaan nadat ‘vaste 
stek’ Hotel Gorinchem gesloten werd vanwege de verbou-
wing. We zaten samen(!) in een cafetaria in Lunteren, ter-
wijl het samenzijn bij Van der Valk in Vianen wat minder 
succesvol was: onze al jaren meegaande gehoororganen 
lieten het afweten in het geroezemoes van het restaurant. 
Soms kwam je met je camper en als ik goed ben ingelicht 
wordt die nu vaker en voor langere reizen gebruikt, ster-
ker nog, je rijdt nu ergens in Zuid-Europa. Ik wens jou en 
Els veel gezonde en veilige kilometers in de ‘Bruine Beer’.
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1998
Handel in kentekens, 
remsysteem Ponton, Vogezen 
Classic Toerrally, Mercedes-
Benz 1926-1945 en Ab 
Augustinus en zijn L 319 D.

2002
Afscheid Netty en Jacq van 
Mackelenbergh, het pijlen-
systeem, L 319, das blaue 
Wunder, de Echte Classica en 
Pagode perikelen.

2012
Fatima en haar SLC, ervarin-
gen van een nieuw MBCN-lid, 
de Veeningcollectie, ster(k) 
verhaal, der Alte, vooroorlogse 
170 V, Albert Hoogslag en 
eland ellende.

2021
Contactslot uit lockdown, 
bloemlezing met Theo Kuster, 
ruimteraketten E 55 en 300C, 
Michael Schumachers Kombi, 
Ockhuisencollectie en cruiser 
uit Californië.

2007
Grootse terugkeer van 770, 
met de W 123-club naar 
Stuttgart, Nederlandse 
300 SL in Maleisië, nieuwe 
S-Klasse W 116 en stof tot 
nadenken.

Heckflosse en Kaptitän
op de noordpunt van Schokland (NOP)

Omslag

2017
Rokende Trabi’s en dikke 
Benzen, moderne brandstof, 
passie voor poetsen, Citroën ID
versus Mercedes-Benz 190 c, 
pronkstukken van John en 
Doornekamp jubileert.
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Van de bestuurstafel

Veranderingen

Nauwelijks zijn wij van de coronaperikelen af 
of een vreselijke oorlog in Oekraïne houdt de 
gemoederen bezig. Gelukkig is Zelensky een 

geweldige president, die er alles aan doet om zijn land 
uit handen van deze vreselijke Russische dictator te 
houden. Ondertussen gaat Rusland (lees Poetin) door 
met het doden van onschuldige burgers. Zelfs het bom-
barderen van ziekenhuizen en van schuilkelders, waar 
vrouwen en kinderen in zitten, houdt hem niet tegen. 
Een einde aan de oorlog leek op het moment van sluiten 
van deze editie nog niet in zicht.

Helaas zijn er ook zaken in onze club die tegenzitten. 
Zo hebben wij als bestuur afscheid genomen van onze 
secretaris, Hans Donderwinkel, die vanwege drukke 
werkzaamheden zijn functie heeft neergelegd. Ook onze 
hoofdredacteur van De Zilverster, Ary Kraaijeveld, vindt 
het beter zijn (vrijwilligers)werk voort te zetten zonder 

dat hij het lidmaatschap van het bestuur met zijn tijdrovende 
werkzaamheden als hoofdredacteur moet delen. Wij vinden het 
jammer, dat hij deze beslissing heeft genomen, maar respecteren 
zijn besluit. Een goed redactieteam is immers veel meer waard 
dan een enkele bestuursfunctie. Voor de relatief korte periode, 
dat beide heren hun inzet gaven aan het bestuur zijn wij hen 
dankbaar. Wij wensen beiden veel plezier met hun (andere) werk-
zaamheden en hopen hen op leuke momenten weer te ontmoeten.

Verder had ik u al beloofd, dat wij de ALV zouden uitbreiden met 
interessante onderwerpen om de bijeenkomst te verlevendigen. 
Op de komende ALV zal een veiling gehouden worden van Mer-
cedes-Benz gerelateerde zaken. Op de pagina hiernaast treft u de 
uitnodiging aan en leest u hier meer over. Over mijn 124-Cabrio-
conflict met de RDW heb ik niets nieuws te melden. Zoals afge-
sproken blijf ik u op de hoogte houden.

Rik Eelkman Rooda, voorzitter

Mercedes-Benz Museum 2015: Malcolm Barber van Bonhams hamert een 770 af op € 2.311.500,00; veilingmeester Jan Pleijte ziet op 
onze ALV-veiling liever wat eenvoudiger kavels ...
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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
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.Pleijte, secretaris a.i.
 Ceresstraat 44, 9401 DR Assen 
 0653-14 64 58 
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, Jos Schijven en Wim Smit, redactie@mbcn.nl 
Columnisten Frits Bakker, Louis Blom, Ton Roks en Herman Steendam 
Medewerkers aan dit nummer Don Bijl, Jan Boeren, Ivo Lucas Luijckx, Jan Pleijte 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 1400 ex.

Mercedes-Benz Club Nederland
Voorzitter Rik Eelkman Rooda, voorzitter@mbcn.nl, 0646-16 97 81
Secretaris a.i. Jan Pleijte, secretaris@mbcn.nl, 0653-14 64 58
Penningmeester Bob van Kesteren, penningmeester@mbcn.nl, 0623-50 92 69
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
Social media Edward Brans, e.m.brans@gmail.com

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.
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