
Betover je zintuigen: het Burmester® sound system en Dolby Atmos® 
maken van elke rit een 360° muzikale beleving. 

Beleef vandaag de toekomst bij uw Mercedes-Benz dealer.

I N N O V A T I O N S  B Y

Gecombineerd verbruik: 15,9 - 22,6 kWh/100 km - 0 l/km. CO₂-uitstoot: 0 g/km (WLTP).
Voor officiële dealeradressen, kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl.

De beschikbaarheid van deze optie is afhankelijk van het model en de configuratie.
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de zilverster

Van de voorzitter

Een écht clubblad

Deze nieuwe De Zilverster die u nu leest, is enigszins 
te laat verschenen. Onze excuses daarvoor. Hij ziet er 
ook wat anders uit dan voorheen. Ook dat vereist een 

toelichting. 

In de vorige uitgave las u al dat hoofdredacteur Ary Kraaije-
veld afscheid nam. Hij besloot om te stoppen en een aantal 
redacteuren sloot zich bij hem aan. Dat betreuren wij. Maar 
wij staan voor de belangen van de club en gingen dus op 
zoek naar goede nieuwe collega’s voor o.a. de productie van 
ons ledenblad. 
Jan Rooderkerk hoorde van Dick Schornagel, die ons jaren 
achtereen mooie artikelen aanleverde maar ook besloot te 
gaan stoppen, dat De Zilverster behoefte had aan schrijvers 
en hij bood aan ons tijdelijk uit de brand te helpen. Jan was 
o.a. autojournalist maar ook hoofdredacteur van de KNAC 
De Auto, Domicilum, het HARC clublad en meer magazines. 
Hij werkte ooit ook voor Mercedes-Benz, reed diverse model-
len en is zowel kenner als liefhebber. Jan was bereid om als 
hoofdredacteur ad interim de rol van Ary over te nemen en 
werd meteen lid van de club, omdat hij vindt dat iedereen die 
aan het blad meewerkt daarvan simpelweg lid moet zijn. Hij 
heeft gelijk. 

Zijn eerste commentaar was dat hij het magazine iets wilde 
veranderen. Dunner, eenvoudiger en veel meer een blad 
van leden voor leden. Ook dat sprak ons aan. Er moest veel 
gebeuren om vanaf scratch zo’n nieuw blad te maken, en 
daarom verschijnen er dit jaar vijf magazines in plaats van 
zes. Vanaf volgend jaar zitten we weer op de oude frequentie 
van zes magazines. 

Als gezegd, De Zilverster moet weer meer een blad van leden 
voor leden worden. Dus daarom mijn oproep om ons verha-
len aan te leveren over uw auto of auto’s, over evenementen, 
over een restauratie of wat dan ook. Jan heeft aangegeven dat 
hij naar het Nederlands van aangeleverde artikelen zal kijken 
maar verder de verhalen intact wil laten. Zo wordt de drempel 
weer verlaagd. Hij besloot ook om óók een beetje aandacht te 
besteden aan het huidige en toekomstige Mercedes-Benz. Want 
zonder verleden en heden geen toekomst. Laat ons weten wat u 
ervan vindt. Want ook zo maken we van onze club echt ONZE 
club.

Rik Eelkman Rooda, voorzitter
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Het zal u niet zijn ontgaan dat De Zilverster met mij een 
nieuwe hoofdredacteur heeft. U las er ook al over op 
pagina 3, in het woord van de voorzitter. 

Ik ben een ‘ad interim’, een hoofredacteur waarvan nu al bekend 
is dat hij weer verdwijnt. Aan mij nu echter de taak om dit blad 
een gezonde toekomst te geven, om de leden te boeien en te bin-
den. Ik hoop dat er vervolgens vanuit de club een nieuwe hoofd-
redacteur opstaat die vele jaren mee zal gaan. En anders zoeken 
we iemand van buiten. Duidelijk daarbij moet zijn dat de redactie 
ondergeschikt is aan het bestuur, en niet andersom. Alleen zo 
creëer je rust en toekomst. 

Wie mij gaat checken, zal zien dat ik mij nogal manifesteer op 
het gebied van elektrisch rijden. Ben ik dan wel de juiste man op 
deze plaats? Zeker wel! Elders lees je meer over mijn historie en 
over mijn gevoel voor Mercedes-Benz. Maar zo’n tien jaar geleden 
kwam ik tot de conclusie dat alleen auto’s zonder emissie voor 
dagelijks gebruik toekomst hebben. Ook al ben ik een absolute 
autogek, bezat ik veel heerlijke en bijzondere auto’s en ben ik nog 
altijd lid van de Britse Vintage & SportsCar Cub. Maar ik ben óók 
bestuurslid van de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik en VER-
tegenwoordiger van de Vereniging van Elektrische Rijders. Geen 
bomenknuffelaar maar een ‘enerzijds-anderzijds’-denker. Daarom 
rijd ik zelf elektrisch maar ben ik lid van de MBCN en kan ik 
enthousiast over klassieke Mercedessen schrijven. 

Mijn loopbaan begin ik in 1972 als vertaler van auto instructie-
boekjes. Daarna werkte ik vijftien jaar als redacteur/verslagge-
ver/presentator actualiteiten en als autojournalist bij AVRO en 
TROS. Vervolgens had ik communicatie adviesbureaus met als 
klanten o.a. Kuwait Petroleum, Mercedes-Benz Nederland, Toy-
ota, Jaguar en Citroën. Ik was bestuurslid van de KNAC, KNAF 
(autosportfederatie) en HARC, maakte tijdschriften als De Auto, 
Seasons, Stercontact, Domicilium, ClassyLife en Persoonlijk en ik 
schrijf nog altijd, met veel plezier.

Van de redactie

Dit blad is anders dan voorgaande. De vrijwel volledige oude 
redactie stapte op waardoor de productie er één was met han-
dicaps en ik koos voor een iets eenvoudiger uitvoering en 
voor meer voor van de leden voor de leden. Hopelijk spreekt u 
dat aan. Geef ons even de tijd maar aarzel nooit om te reage-
ren en op tips te geven (hoofdredacteur@mbcn.nl). Want dit is 
úw club, úw merk en úw blad!

Jan Rooderkerk, hoofdredacteur a.i.

Veel blijft hetzelfde
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Nieuwjaarsreceptie

De gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van MBAC 
en MBCN vond na twee jaar weer plaats, op 
28 januari bij Hedin Automotive in Nieuwegein. Na 

voorgaande jaren met verschrikkelijke Corona-beperkingen had 
iedereen hier echt behoefte aan. De stemming was geanimeerd, 
de opkomst met 300 personen, waarvan zo’n 104 van onze club, 
prima te noemen! Gelukkig in een Mercedes showroom, maar wel 
tussen de hedendaagse ’stekker invasie’. Want dat is volgens ‘Das 
Haus’ onze nieuwe toekomst, zonder onze geliefde verbrandings-
motoren helaas…

Arjan Goed, vestigingsmanager, heette eenieder welkom en ver-
telde in zijn toespraak over Hedin Automotive (Hedin Automotive 
B.V.), een grote Nederlandse automotive retailer die sinds 2022 
onderdeel is van Hedin Mobility Group, een Zweeds familie-
bedrijf dat o.a. de Stern Groep overnam. Namens de MBAC stond 
voorzitter Louis van Vliet in zijn openingswoord stil bij de passie 
die alle liefhebbers van het merk met de ster bindt en hij onder-
streepte het succes van deze gecombineerde nieuwjaarsreceptie. 
Onze voorzitter Rik Eelkman Rooda stond onder andere stil bij 
het aangekondigde vertrek van hoofdredacteur Ary Kraaijeveld. 
De aanwezigen hieven vervolgens het glas, namen een uitstekend 
verzorgd divers aan hapjes tot zich en keuvelden geanimeerd ver-
der. Ad en Marij Dankers verkochten wat modelauto’s, Jan Pleijte 
bracht clubkleding en -accessoires aan de man en rond vijf uur 
toog ieder voldaan huiswaarts. Een mooie bijeenkomst, fijn dat 
het weer kon!

Tekst en foto’s: Eric Mark

28 januari bij Hedin Automotive in Nieuwegein. Na 
voorgaande jaren met verschrikkelijke Corona-beperkingen had 



9

de zilverster

Nieuwjaarsreceptie



de zilversterde zilverster

Wij komen in de volgende uitgaven zeker nog uitgebreid 
terug op deze 60e verjaardag van de Pagode. Immers, 
het model wordt beschouwd als een van de meest aan-

60 jaar 
Mercedes-Benz SL    Pagode (W113)
Terwijl dit tijdschrift op de drukpers lag, vierde een van onze meest iconische klassiekers zijn 60e verjaar-
dag. De Mercedes-Benz 230 SL van de W 113-serie verving in maart 1963 tegelijkertijd de 300 SL Roadster 
(W 198) en de 190 SL (W 121). Het was ‘s werelds eerste sportwagen met een veiligheidscarrosserie. Béla 
Barényi ontwikkelde het principe met een stabiele passagierscel en kreukelzones. Vanwege de naar binnen 
gebogen vorm van de hardtop kreeg de W 113-serie de bijnaam ‘Pagode’: het silhouet van het dak deed den-
ken aan gelijknamige Aziatische tempels. Tot 1971 werd de W 113 aangeboden als 230 SL, 250 SL en 280 SL.

sprekende sportwagens uit de jaren zestig en zeventig. De naam 
is afgeleid van het hoge en slanke dak van de auto. Je reed de 
SL met softtop of met afneembare hardtop. Die hardtop met z'n 

48
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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 € 1.000,00 €   185,00
1/2 pagina €    525,00 €     95,00
1/4 pagina €    275,00 €     50,00

E-mail naar: 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. 

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 of 0651-31 24 93
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 123/24, W 126, W 201/02, W 210/11, A 208/9, R 170
Eric Mark, tel. 0612-30 91 34
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
 P.J.C.M. Veraart, secretaris
 Lorentzbaan 9, 3439 NM  Nieuwegein 
 0641-48 41 29 
Hoofd- en eindredacteur a.i. Jan Rooderkerk, hoofdredacteur@mbcn.nl
Columnisten  Ton Roks en Herman Steendam 
Medewerkers aan dit nummer Fred Arp, Don Bijl, Aart van der Haagen, Erik Mark
Vormgeving Roland Rutgers - Studio Torendruk
 studio@torendruk.nl
Druk Torendruk Grafische Producties b.v.
 Touwslager 3, 3861 SP Nijkerk
 info@torendruk.nl
Oplage 1.200 ex.

Mercedes-Benz Club Nederland
Voorzitter Rik Eelkman Rooda, voorzitter@mbcn.nl, 0646-16 97 81
Secretaris Pieter Veraart, secretaris@mbcn.nl, 0641-48 41 29 
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

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 Brigitte Borsboom, borsboom49@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, microfi lm of op welke andere wijze dan 
ook, zonder voorafgaande schriftelijke  toestemming van de uitgever.
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