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de zilverster

Van de bestuurstafel

Nieuwjaarsreceptie
MBAC en MBCN
Het is altijd weer een schitterende locatie: het atrium van het hoofdkantoor van
Mercedes Benz, de uitgelezen plek voor een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie, die voor
het eerst in de geschiedenis gezamenlijk door de MBAC en de MBCN werd gehouden.

D

e opkomst op 20 januari was bemoedigend
groot: alleen al bij de activiteitencommissie
van onze MBCN hadden zich 146 clubleden
aangemeld en van de bij de MBAC aangesloten clubs
waren nog eens een goede 200 liefhebbers van de wat
jongere Mercedes-Benz naar Utrecht gekomen.
Voor deze gelegenheid hadden de moderne ‘showroomauto’s’ plaatsgemaakt voor old- en youngtimers
die de respectieve clubs vertegenwoordigden. We
zagen een mooie ‘Streep 8’ en een originele W 123,
maar ook een ‘moderne’ SLK, een G-Klasse en een
nog niet zo oude R 129. Vanzelfsprekend beperkte de
modelautoclub zich niet tot één auto...
Bestuurslid Nico Ockhuisen trouwens ook niet, hij
had een paar bijzondere exemplaren uit de ‘Ockhuisen
Collectie’ meegenomen, zoals de blauwe MercedesBenz 280 SE 3,5 Coupé uit 1971, een prachtauto, en
zoals Nico Ockhuisen zelf zei, zijn favoriet!
Ook de 320 Cabriolet A uit 1938 trok veel bekijks. Het
is mooi te horen hoe deze auto in zeer slechte staat in

Rusland is gevonden en het 2.800 uur heeft gekost om
hem te restaureren. De zwarte 170 mocht niet ontbreken: hij symboliseerde het ontstaan van onze club!
Onze voorzitter, Dirk Jan Bode en de voorzitter van de
MBAC, Louis van Vliet spraken in hun openingswoorden de gebruikelijke beste wensen uit, beklemtoonden
de passie die alle liefhebbers van het merk met de ster
samenbindt en onderstreepten het succes van deze
gecombineerde nieuwjaarsreceptie.
Brigitte Borsboom, secretaris MBCN a.i.
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nieuws en varia

Onze nieuwe webmaster stelt
zich voor

O

p het moment dat u dit leest ben ik alweer enige tijd de
webmaster voor de MBCN. Mijn naam is Sander van
Horen, 24 jaar en woonachtig in ’s-Gravenmoer (een klein
dorpje tussen Tilburg en Breda). Vorig jaar ben ik in contact
gekomen met de club en zijn we gestart met de werkzaamheden
aan www.ledenservicembcn.nl (de nieuwe ledenwebsite voor de
MBCN). Ondertussen heb ik ook alle overige taken overgenomen
van de vorige webmaster en zijn we druk in de weer om de websites, digitale communicatie en ledenadministratie te optimaliseren.

Sinds 2010 ben ik zelfstandig ondernemer en met mijn onderneming Logo4Life help ik bedrijven met de ‘online kant’ van hun
business. Ik ontwikkel websites, webshops, webapplicaties en
met de juiste onlinemarketing (online adverteren, zoekmachineoptimalisatie of mailings) brengen we deze onder de aandacht.
Daarnaast houd ik mij bezig met grafische vormgeving, de tak
van sport waar ik mijn bedrijf ooit mee begon. Naast ondernemer ben ik een enorme liefhebber van auto’s. Op het moment rijd
ik een Peugeot RCZ R (270 pk uit een 1,6-turbo) waar ik bijzonder gelukkig mee ben. Nee, geen Mercedes-Benz, maar zeg nooit
nooit! (Zullen we eens zoeken naar een mooie SLK? – red.) Mocht u
van de diensten van Logo4Life gebruik willen maken, dan ben ik
bereikbaar op webmaster@mbcn.nl of met 0611-21 02 00.

Evenementenkalender 2018
Wanneer?

Wat?

Waar?

Informatie

Activiteiten Mercedes-Benz Club Nederland			
07 april

Algemene Ledenvergadering

Putten

www.mbcn.nl/ledenservicembcn.nl

22 april

Clubdag regio west

Dordrecht.

www.mbcn.nl/ledenservicembcn.nl

26 mei

Clubdag regio zuid

N.n.b.

www.mbcn.nl/ledenservicembcn.nl

09-16 juni

Buitenlandreis

N.n.b.

www.mbcn.nl/ledenservicembcn.nl

24 juni

Clubdag regio noord

N.n.b.

www.mbcn.nl/ledenservicembcn.nl

21-23 september

Clubweekend regio oost

N.n.b.

www.mbcn.nl/ledenservicembcn.nl

06 oktober

Algemene Ledenvergadering

Putten

www.mbcn.nl/ledenservicembcn.nl

Evenementen met MBCN-promotie			
02 juni

Mercedes-Benz-dag Auto Schat

Burgum

www.mbcn.nl/ledenservicembcn.nl

02 september

Star Cars & Coffee

Surhuisterveen

www.klaasdepoel.com

Evenementen (inter-)nationaal			
02-04 maart

10

41e Antwerp Classic Salon

Antwerpen (B)

www.antwerpclassicsalon.be

21-25 maart

Techno Classica

Essen (D)

www.siha.de

08 april

Peelrand Classic

Weert

www.peelrandclassic.nl		

Ga voor de updates naar onze website www.mbcn.nl/ledenservicembcn.nl
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Clubdag West op zondag 22 april 2018

De Hoeksche Waard
De Hoeksche Waard

D

e Hoeksche Waard is één van de Zuid-Hollandse eilanden. In het westelijk deel liggen de Beijerlandse polders,
waarmee dat deel ook wel in zijn geheel als Beijerland
wordt aangeduid. De Hoeksche Waard heeft sinds 2005 de status
van Nationaal Landschap. Het eiland is omringd door de rivieren
Oude Maas, Dordtse Kil, Haringvliet, Hollandsch Diep en Spui; de
Hoeksche Waard bestaat uit vijf gemeenten: Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen met in totaal circa
85.000 inwoners. In het westen grenst de Hoeksche Waard aan
Voorne-Putten, in het zuiden aan Goeree-Overflakkee en Noord
Brabant, in het oosten aan het Eiland van Dordrecht en in het
noorden aan Albrandswaard, Barendrecht en Zwijndrecht.

Wij rijden deze eerste clubdag van 2018 door
de Hoeksche Waard, van oost naar west en van
noord naar zuid. Het is een afwisselende rit door
kleine dorpjes, over wegen die later in het jaar
door het bietentransport naar de suikerfabriek
van Puttershoek vol modder liggen, dwars door
landerijen en vooral over de vele dijkjes die over
het hele eiland slingeren. Onderweg is het zeer
de moeite waard om regelmatig te stoppen bij de
vele bezienswaardigheden die het eiland heeft. In
ieder dorpje is wel een gezellig cafeetje of een ijssalon waar u, mocht dat nodig zijn, kunt uitrusten.
12

De naam Hoeksche Waard is afgeleid van de ambachtsheerlijkheid Hoecke, het tegenwoordige Puttershoek. De huidige Hoeksche Waard is ontstaan in 1421, toen de Sint-Elisabethsvloed het
gebied overstroomde en het deltagebied drastisch veranderde.
Daarvoor behoorde het oostelijk deel bij de Groote of Hollandse
Waard en het westelijk deel bij het voormalige eiland Putten.
Na deze overstroming waren alleen de polders Munnikenland
en Sint Anthoniepolder met nog een enkele dijk over. In de Sint
Anthoniepolder staat nog een kerkje dat tussen 1300 en 1400 is
gebouwd. De bedijking van de huidige Hoeksche Waard vond in
hoofdzaak plaats tussen 1538 en 1653.
De gehele waard bestaat uit ongeveer zestig polders, waaronder
de Heinenoordsepolder, die zijn naam gaf aan de Heinenoordtunnel, lange tijd de enige toltunnel van ons land. De Eendrachtspolder is de laatste grote polder die is bedijkt, in 1653; daarna zijn
alleen nog smalle stroken land bedijkt, voornamelijk langs het
Haringvliet en het Hollandsch Diep. Bijna alle dijken zijn nog in
het landschap te zien.

Start en ﬁnish
Postillion Hotel Dordrecht
Rijksstraatweg 30
3316 EH Dordrecht
078-618 44 44

Lunch
Brasserie De Eetalage
Voorstraat 15
3281 AT Numansdorp
0186-68 42 13
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Tijdschema zondag 22 april 2018

10.30 uur
• Ontvangst vanaf		
11.30 uur
• Start eerste etappe
• Lunch			13.00 uur
14.00 uur
• Start tweede etappe
Finish			16.00
uur
•

Aanmelden & betalen
Online:
www.ledenservicembcn.nl/activiteiten en klik op rode balk
Betaling: iDeal

Geld
Auto met bestuurder
€ 37,50
Passagier			€ 35,00
(Diner 			
€ 32,50)

Inclusief
• Routeboek & rallybord
• 2 x koffie/thee met gebak bij de start
• Lunch met koffie/thee
• 2 x drankje & hapje aan de finish
• (2 x drankje bij diner)
Wijzigingen in programma en /of locaties voorbehouden.

Offline:
MBCN Activiteiten
Postbus 582
9400 AN Assen
Betaling: NL44 RABO 0159 6190 68
Vermeld s.v.p. naam, lidmaatschapsnummer,
West en aantal personen

Hebt u zin gekregen in een dagje toeren samen met clubgenoten? Aan de Activiteitencommissie zal het niet liggen er een
gezellige dag van te maken, daar in de Hollandse delta.
Wanneer u enthousiast geworden bent en deel wilt gaan uitmaken van de Activiteitencommissie, dan kunt u zich melden bij
Jan Pleijte, hij is de gehele dag voor uw aanmelding te storen!
Een e-mail sturen naar activiteiten@mbcn.nl kan natuurlijk ook.

13

Annonces
 Te koop: Mercedes-Benz 300 b
Cabriolet 1952. Rood met beige kap, top
gerestaureerd. € 245.000,-.
R. Gortemulder, 0534-31 74 35,
egortemulder@ziggo.nl.

 Te koop: Mercedes-Benz 380 SL 1985
(C 107). Wit met blauwe bekleding, mooie
blauwe softtop, hardtop, M-B-sportvelgen, werkende airco. In topstaat met
nieuw NL-kenteken.
Prijs € 22.500,00. R.M. Rutte,
075-771 17 71/0653-64 50 00,
r.rutte@chello.nl.

 Te koop: Mercedes-Benz 350 SL,
1972. Rood met lederen bekleding. In
juni 2017 opnieuw gespoten, softtop
vernieuwd in 2016. Hardtop nog nooit
gebruikt. Apk tot oktober 2018.
Vraagprijs € 16.000,00.
H.D.H. Douglas, 0653-44 69 89,
tennisdouglas@hotmail.com.
 Te koop gevraagd:
Instructieboekje 450 SEL 6.9.
J.A.G. van Egmond,
020-640 23 88, jvegmond@live.nl.
 Te koop gevraagd:
280 SL, type 107, bj. 1972-1976.
Aanbiedingen telefonisch.
073-511 27 42 (clublid 2494).

 Te koop: Mercedes-Benz SLK 200
Kompressor, R 170. November 2000,
facelift, 112.650 km. Airco, zwart leder,
Becker Traffic Pro navigatieradio, Parrot
CK 3100 handsfree Bluetooth carkit.
Alleen 's zomers mee gereden, altijd
garage gestald. € 7.950,- .
J. Witkamp, 065 -69 42 95,
jawitax@hetnet.nl.

 Te koop: Becker Mexico uit 190 SL
1962, met omvormer/versterker.
Door specialist nagekeken en prima
spelend. Bij Duitse specialist te koop
voor € 1.340,-, bij mij is de vraagprijs
€ 900,-.
Hans Bommer, 0653-23 53 86,
hansbommer@hotmail.com.

PLAATS ZELF UW ANNONCE OP DE WEBSITEs

Zet zelf uw gratis annonce op onze website www.mbcn.nl. Log in op het ledengedeelte met behulp van uw lidmaatschapsnummer en uw wachtwoord. De annonce
wordt automatisch doorgeplaatst naar www.
ledenservicembcn.nl. De redactie behoudt
zich het recht voor zonder opgaaf van redenen annonces in te korten of te weigeren.

De specialist voor klassieke autoradiateuren.
Ruime ervaring met alle typen Mercedes-Benz
radiateur van voor 1900 tot 1990.
Blaak Radiateuren VOF
Blaaksedijk oost 21b
3274LA Heinenoord
Tel:
0186-601732
Email: info@blaak.com
www.blaak.com

63

de zilverster

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 advertenties:
Wim Erinkveld, 0486-47 17 56, w.erinkveld@planet.nl

			
			

Colofon
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 N ederland en
verschijnt zes keer per jaar

Kopij

De Zilverster

Sluitingsdatum: de laatste dag van de oneven maand.

Uitgever

Specialisten

Hoofdredacteur a.i./
Eindredacteur

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

Informatie of advies wordt door de specialisten naar
eer en geweten verstrekt. Zowel de v ereniging als de
specialisten aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
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Redactie
Medewerkers aan dit nummer

Vormgeving
Druk

Mercedes-Benz Club Nederland
B.K. Borsboom-de Vries, secretaris a.i.
Bosstraat 61, 5553 CK Valkenswaard, 0653-36 23 80
Ary Kraaijeveld, Havenkant 86, 8256 CW Biddinghuizen,
0625-05 80 42, redactie@mbcn.nl, eindredacteur@mbcn.nl,
hoofdredacteur@mbcn.nl
Wim Erinkveld, Ary Kraaijeveld
redactie@mbcn.nl
Frits Bakker, Henk de Gier, Armand van Ommeren,
Jan Pleijte, John Pronker, Ton Roks, Robert Scheerboom,
Herman Steendam.
Roland Rutgers - Studio Trepico
studio@trepico.nl
Drukkerij Trepico b.v.
Touwslager 3, 3861 SP Nijkerk, 033-257 18 23
info@trepico.nl

Mercedes-Benz Club Nederland
Voorzitter a.i.
Dirk Jan Bode, voorzitter@mbcn.nl
Secretaris a.i.
Brigitte Borsboom-de Vries, secretaris@mbcn.nl
Penningmeester
Bob van Kesteren, penningmeester@mbcn.nl
Activiteiten
Jan Pleijte, activiteiten@mbcn.nl
De Zilverster
Vacant
Projecten
Theo Borsboom, projecten@mbcn.nl
Techniek & Onderdelen
Nico Ockhuisen, techniek@mbcn.nl
Ledenadministratie
Inschrijven activiteiten
en informatie leden

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

Website
Webmaster

www.mbcn.nl/www.ledenservicembcn.nl
Logo4life – Sander van Horen
Hoefslag 41, 5109 TS 's Gravenmoer, 0611-21 02 00
webmaster@mbcn.nl, info@logo4life.nl

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.ledenservicembcn.nl en kies ‘Lid worden’, daar vindt
u het aanmeldformulier. Contributie € 65, - 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 en/of annonces. 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 t oestemming van de uitgever.
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