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de zilverster

Van de bestuurstafel

We kennen het allemaal: op een mooie 
zomerdag gaan we met onze schitterende 
klassieker op stap. Bestemming? Het grote 

onbekende, gewoon lekker toeren en genieten. Maar of 
je dan werkelijk alles uit de bestemmingen haalt die je 
aandoet? Dat is maar net de vraag. Daarom is het ook 
zinvol en leuk om plannen te maken voor een mooie 
vakantie in de zomer, de bestemming te kiezen, de 
route er naartoe uit te zetten, alles voor te bereiden en 
pas dan op weg te gaan. 

In de afgelopen twee jaren zijn we druk bezig geweest 
onze financiële zaken op orde te brengen. Ik wil daar-
voor iedereen bedanken die daar zijn steentje aan 
bijgedragen heeft, in het bijzonder onze nieuwe pen-
ningmeester die een enorme inhaalslag gemaakt heeft, 
en Brigitte Borsboom die tijdelijk de honneurs van 
het secretariaat waargenomen heeft. De bestemming 
waar wij als vereniging naartoe zouden moeten gaan, 
was niet altijd helder, maar we hebben wel steeds met 
elkaar kunnen genieten van mooie toertochten, gezel-
lige ontmoetingen, leuke leesmomenten en het samen 
met de techniek bezig zijn. 

Nu is het moment gekomen om ook de koers voor de 
MBCN helder uit te zetten. Het jaar 2017 moet een jaar 
zijn waarin wij ons weer op de toekomst gaan richten. 
En daar zullen wij u, leden, ook in betrekken, dan wel 
over informeren. De vereniging heeft te maken met een 
krimpend ledenaantal, iets waar de meeste klassieker-
verenigingen mee te kampen hebben. Maar met 1.325 
leden zijn wij nog steeds een grote vereniging. Om ech-
ter mee te gaan met de tijd, zullen we ook stappen moe-
ten zetten om een breder publiek van echte Mercedes-
Benz-klassiekerliefhebbers aan te spreken. 

Zo is het bestuur bezig met een nieuwe website en 
onderzoekt het de haalbaarheid van een bredere ver-
spreiding van De Zilverster en samenwerking met uit-
gevers. Aanhalen van de band met de MBAC, samen-
werken met andere klassiekerverenigingen en starten 
van een vrachtwagenafdeling krijgen aandacht, evenals 
de technisch specialisten, het Servicepunt Techniek & 
Onderdelen, en nog veel meer zaken. 
Op de laatste ALV ging het vooral over de toekomst van 
het onderdelenmagazijn. En dat agendapunt riep de 
nodige emoties op. Centraal stond de sluiting van de 

fysieke locatie van het magazijn en de continuering van 
de dienstverlening aan de leden vanuit een Servicepunt 
Techniek & Onderdelen. Het agendapunt is na vele dis-
cussies doorgeschoven naar de ALV van eind oktober/
begin november van dit jaar. 

Op de ALV namen we afscheid van Jan Verweij, als 
bestuurslid verantwoordelijk voor de evenementen. Jan 
heeft zich vier jaar met hart en ziel ingezet om samen 
met de evenementencommissie ons van prachtige eve-
nementen te voorzien. Daarnaast hebben wij Jan leren 
kennen als een betrokken bestuurslid en pur sang-
verenigingsman. Ik ben ervan overtuigd dat ik namens 
alle leden spreek als ik langs deze weg Jan nogmaals 
bedank voor zijn inzet en betrokkenheid. Zijn opvolger 
is Jan Pleijte, voor vele leden ook geen onbekende. Jan 
Pleijte is tijdens de laatste ALV unaniem gekozen tot 
bestuurslid en hij zal de evenementencommissie (waar 
hij al jaren deel van uitmaakt) gaan leiden. Welkom Jan!

Wij zien u allen graag weer op een van de volgende 
evenementen! 

Dirk Jan Bode,
Voorzitter MBCN

Een stip aan de horizon...

E-mailadres

Steeds weer blijkt dat we van lang niet alle leden het (goede) 

e-mailadres hebben. U doet ons een groot plezier uw (verbeterde) 

e-mailadres aan ons door te geven. Een e-mail naar 

ledenadministratie@mbcn.nl is voldoende. Bij voorbaat dank!
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bij Restaurant 't Veerhuis in Opheusden

Josef Ganz
Begin april verschenen publicaties over Josef Ganz, volgens de erven de ontwer-per van de Volkswagen. In het augustusnummer van De Zilverster hoopt Robert Scheerboom hierop terug te komen. Wij willen ook graag de Mercedes-Benz 130 belichten; kent u iemand die er een heeft?
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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 adverten-
ties: 
Wim Erinkveld, 0486-47 17 56, w.erinkveld@planet.nl

Kopij
Sluitingsdatum: de laatste dag van de oneven maand.

Specialisten
Aan onderstaande clubleden kunt u vragen stellen 
over aanschaf, reparatie en restauratie van bepaalde 
typen auto’s en over technische zaken:

170
J. Kuiper, tel. 0318-56 19 79
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. 0346-26 30 54
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)
H. Steenbeek, tel. 06-33 64 08 48
W 114/W 115, W 123, W 124
E. Breed, tel. 0224-29 57 63  of 06-53 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
W 108 - W 116, airconditioning
A. ’t Lam, tel. 0345-59 95 94
Carrosseriewerk algemeen
J. Kuiper, tel. 0318-56 19 79
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
Youngtimers
H. G. Schutte, tel. 06-21 42 42 12

Informatie of  advies wordt door de specialisten naar 
eer en geweten verstrekt. Zowel de  vereniging als de 
specialisten aanvaarden daarvoor geen enkele aan-
sprakelijkheid. 

Colofon

De Zilverster
Uitgever Mercedes-Benz Club Nederland
 R.P.M. Steeman, secretaris MBCN 
 Haarweg 14, 3953 BH Maarsbergen 
 secretaris@mbcn.nl
Hoofdredacteur Armand van Ommeren 
 Kerkstraat 56, 4854 CG Bavel, 0161-43 24 51
 redactie@mbcn.nl, hoofdredacteur@mbcn.nl
Eindredacteur  Ary Kraaijeveld
 Vuurkruidstraat 42, 2965 CH Nieuwpoort, 0184-60 17 78
 redactie@mbcn.nl, eindredacteur@mbcn.nl 
Redactie  Wim Erinkveld, Ary Kraaijeveld, Danny Miedema en
 Armand van Ommeren 
 redactie@mbcn.nl 
Medewerkers aan dit nummer Frits Bakker, Gerard Doornekamp, Casper Hanken,
 Eduard Hattuma, Jack van der Hoek, Eric Mark, 
 Dick Schornagel en Herman Steendam
Vormgeving Roland Rutgers - Studio Trepico
 studio@trepico.nl
Druk en verzending Drukkerij Trepico b.v. 
 Touwslager 3, 3861 SP Nijkerk, 033-257 18 23
 info@trepico.nl

Mercedes-Benz Club Nederland
Voorzitter Dirk Jan Bode, voorzitter@mbcn.nl
Secretaris Robert Steeman, secretaris@mbcn.nl
Penningmeester Bob van Kesteren, penningmeester@mbcn.nl
Evenementen Jan Pleijte, evenementen@mbcn.nl
De Zilverster Armand van Ommeren, hoofdredacteur@mbcn.nl
Projecten Theo Borsboom, projecten@mbcn.nl
Techniek & Onderdelen Nico Ockhuisen, techniek@mbcn.nl

Ledenadministratie  Jaap Kuiper, 0318-56 19 79, ledenadministratie@mbcn.nl 

Inschrijven evenementen www.ledenservicembcn.nl
en informatie leden 

Website  www.mbcn.nl 
Webmaster Edwin Westerhoff
 Paasberg 53, 7772 DJ Hardenberg, 0523-74 78 52
 webmaster@mbcn.nl, edwin@westerhoff.info

IBAN  NL44 RABO 0159 6190 68 – BIC RABONL2U 

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
 
Lid of donateur worden? Ga naar www.mbcn.nl en kies ‘Lid worden’, daar vindt u het aan-
meldformulier. Contributie € 65, - per jaar, entreegeld € 25, -. Bij aanmelding na 30 juni 
bedraagt de contributie tot het einde van het jaar de helft. 
Opzeggen: ledenadministatie@mbcn.nl, uiterlijk twee maanden voor het einde van het jaar.

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 en/of annonces. 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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