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1) Voorwoord / door Henk Lith 
 
Dit voorwoordje is minder geschikt voor jonge gasten, (of toch misschien juist wel). Het spreekt 
natuurlijk vanzelf dat ik een en ander even moet uitleggen. Jonge gasten, daar bedoel ik dan mee, 
mensen die rond de 18 jaar zijn en net het plastic kaartje met daarop hun rijbevoegdheid vermeld, 
hebben ontvangen. 
 
Enkele dagen geleden kwam ik een aanmelding voor een lidmaatschap voor het Heckflosse 
Register tegen van zo een Heckflosse rijder, ik ken hem  niet, ook niet zijn vader, maar wel zijn 
opa! Opa heeft de 200 D voor zijn ongetwijfeld lievelingskleinzoon bewaard, ik weet dat mijn 
auto-maatje Rene er nog eens een leuk bod op heeft gedaan, maar opa was onvermurwbaar. 
Deze mooie rode 200 D was voorbestemd voor zijn al genoemde kleinzoon, die nog op school zit, 
las ik, maar dat mag de pret zeker niet drukken. 
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Geinig hè, vooral dat leeftijdsverschil; zeg de oudste in ons register, ik weet niet precies hoe oud, 
maar laat ik zeggen 75!? Daar zit dan toch een kleine 60 jaar in levensjaren tussen. 
 
Bovenstaande brengt me dan eigenlijk op wat ik in dit voorwoordje had willen aanroeren. 
Namelijk de vraag, hoe lang kan je met onze hobby doorgaan. Iets te simpel antwoord is 
natuurlijk, tot de dood er op volgt. Of dit een bevredigend antwoord is, weiger ik te 
vooronderstellen. We hadden het al over leeftijden, ik wil niet weglopen voor de waarheid van 
mijn eigen leeftijd, ik ben met mijn 71 jaar zeker nog niet de oudste, maar zit denk ik toch wel bij 
de top vijf!?. Wat leeftijd betreft dan. 
 
In mijn geval spreek je dan ook nog eens over vier oldtimers, 
variërend in leeftijd van 32 tot 53 jaar, best veel werk dus, nog 
los van de kosten die de hobby met zich mee brengt. Die 
kosten vallen op zich nog wel mee, zolang je alles netjes houdt 
en er geen vier concoursstaat auto’s van wil maken. 
 
Maar toch, je kunt ze ook niet allemaal voor de deur laten 
staan, dus je zal wat moeten investeren in stalling, eigen 
garage, of garages, en eventueel nog een sleutelplek. Gelukkig 
mag ik me zelf dan wel prijzen, dat het er allemaal nog uit kan, 
zonder naar de voedselbank te hoeven gaan. 
 
Maar voor de vrij grote inspanning die dat allemaal fysiek eist, 
heb ik met Rene afgesproken dat we de 220 SE samen in 
onderhoud en reparatie nemen, het wordt dan de auto van ons 
samen, in zekere zin heb ik dan nog maar drie en een halve 
auto. 
 
Zo kunnen we samen genieten van alle klussen die aan de auto moeten gebeuren, heel leerzaam 
ook. We vullen elkaar aan, we zijn met een deftig woord complementair aan elkaar, we voelen 
beiden dat we dit samen wat langer kunnen volhouden dan alles helemaal alleen te moeten 
uitvinden en uitvoeren. Een oudje van 71, werkt dan in feite samen met een (ander soort) jonge 
gast van 61! 
 
Rene heeft de sleutels van mijn garagebox waar voorlopig de 220 SE staat en de extra sleutelset 
van de 220 SE dus als hij een keer met mooi weer een ritje wil gaan maken dan kan dit zonder 
meer. Dan komt de auto ook nog eens wat vaker van de plek. Ik zou dus kunnen zeggen dat op 
deze manier, er voor Rene en voor mij nog wat verlenging in zit om de hobby uit te blijven 
oefenen. 
 
Tot ziens allemaal; ik hoop bij de Najaarsrit!? 
 
 
2) Verslag Onderdelendag / door Henk Lith 
 
Wie kent de onderdelendagen niet, het jaarlijkse onderdelen 
gebeuren en niet te vergeten eveneens de grote bijkletsdag. 
Maakt ook niet uit waar je voor komt, als je er maar bij bent 
toch? Op deze dag heb ik eigenlijk helemaal geen tijd om 
onderdelen te verkopen, dat is me een beetje te passief om de 
dag naast je tafeltje te staan of te zitten. 
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Ik loop lekker wat rond en probeer met iedereen uit de grote MB familie een praatje te maken.  
Toch kwam ik nog een leuk stukje gereedschap tegen om het oliefilter te vervangen, een prachtig 
stukje techniek en ook altijd bruikbaar. 
 
Natuurlijk ontbreekt daar niet op, vader en zoon, 
Wiebren en zoon Sander. De reus en de reuze zoon 
samen achter hun onderdelentafel, en dat helemaal 
vanuit Snits! 
 
De Heckflosse rijders waren toch wel in de 
minderheid, dat is een beetje jammer, want zij 
verdienen het om in het middelpunt van de 
belangstelling te staan; zij zijn op deze dag de 
echte oudjes. In totaal denk ik zo ongeveer een 
stuk of zes Heckflossen te hebben gezien, 
natuurlijk heb ik al de berijders van deze auto’s 
nog even gesproken. 
  
Wel flink wat /8-ten gezien, en ook een toenemend aantal W123-ers. De W124 rijders heb ik ook 
gezien, maar eveneens in bescheiden aantallen dit keer. 
 
Kortom een leuke en nuttige dag, ondanks het wisselvallige en stormachtige weer weer (dus 2x 
weer) een succes te noemen. Tot de volgende onderdelendag of bij andere gelegenheid. 
 
 
3) Onze nieuwe website / door Simon van Es 
 
Zoals in het vorige bulletin al aangekondigd heb ik de taak van webmaster op mij genomen. 
Hierbij wil ik graag even een update geven van het onder handen zijnde werk.  
Om de website toekomstbestendig te maken en onderhoud en doorontwikkeling te vereenvoudigen 
ben ik samen met een collega van mij gestart met de opzet van een nieuwe site. We zullen hierbij 
in eerste instantie alle functies van de huidige website overnemen, hetzij in een nieuw jasje.  
De verwachting is dat we medio oktober hiermee kunnen gaan testen. Totdat de nieuwe website 
probleemloos functioneert, zal de oude gewoon in de lucht blijven. Zodra er meer nieuws is laat ik 
het weten! 
 
 
4) Oproep voor het organiseren van NHR-ritten in 2017 / door Jan Boeren  
 
Ook in 2017 willen we graag weer een Voorjaarsrit (eind april / begin mei) en een Najaarsrit (eind 
september / begin oktober) organiseren. Wie oh wie neemt de uitdaging aan om voor onze leden 
een mooie rit te organiseren? 
Graag je reactie aan mij doorgeven. Mijn mailadres is: jlboeren@ziggo.nl 
 
 
5) Verslag van de M-B-Familiedag op 28 mei 2016 in Burgum / door Roland van Keekem 
| 
Het initiatief kwam van de M-B 107 SL club en het evenement werd georganiseerd bij garage 
Autoschat, de Mercedes-Benz specialist van het noorden. Een aantal andere M-B klassiekerclubs 
waren deze zaterdag aanwezig. Tussen 11:00 tot 16:00 uur zijn er ca. 60 klassieke Benzen van 
allerlei typen aanwezig geweest. Onze club was met een vijftal Heckflossen present, toch een 
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aardige opkomst. Mogelijk had het aantal auto’s en bezoekers wat hoger kunnen liggen, want de 
volgende dag werd in Surhuisterveen, een dorp verderop, een Star Cars and Coffee meeting bij 
Klaas de Poel gehouden.  

Tijdens een gesprek met de organisatie is geopperd om het 
evenement een volgende keer in een groter verband met M-B 
klassiekerclubs en autobedrijven te organiseren en de dag en 
locatie vroegtijdig met eventuele andere evenementen af te 
stemmen. 

In de showroom van het autobedrijf stonden een aantal stands 
voor onderdelen, documentatiemateriaal en onze welbekende 
Ad en Mary Dankers met hun M-B Modellauto club. Buiten 
stond een cateringcar met een terrasje voor hapjes en drankjes. 
Deelname en bezoek aan deze dag was gratis. Het weer in het 
noorden was zeer goed; zonnig en warm en we hadden hier 
gelukkig geen last van stevige regen- en onweersbuien. 

Andere mogelijkheden voor de oldtimer waren een taxatie 
voor een scherpe prijs, een Sonax poetsdemonstratie en een 
methode van uitdeuken zonder spuiten, waarbij een klein 
deukje (tot de grootte van een 2 euro muntstuk) kon worden 
verwijderd. Ad Dankers was erg blij om voor een paar tientjes een deukje uit zijn Benz kwijt te 
zijn, zonder behandeling van het hele scherm. 

Onze aanwezige leden waren: 
Jan de Haan uit Wijnjewoude met zijn rode W111 220 uit 1964. Sinds 2010 in zijn bezit en de 
auto, met origineel Nederlands kenteken, verkeert in een zeer goede staat. Af en toe wordt er een 
bruidspaar mee gereden. De Heckflosse moet er natuurlijk mooi uit zien als hij in de bloemen en 
voor verschillende klassiekers van diverse merken en jaartallen. Samen met zijn vrouw rijden ze 
elk jaar met deze club diverse ritten. 

. 

 

 

 

 

 

 

John Rooth uit het Drentse Zuidwolde met een middel blauwe W110 230 uit 1967. Vanaf zijn 
jeugd is hij al gek op Mercedes; toen hij 22 jaar was had hij een zwarte 200 D Heckflosse die ook 
als trouwauto dienst heeft gedaan toen John met zijn vrouw trouwde. Ook deze blauwe Benz is na 
de aankoop in 2014 en na wat deelrestauraties, zowel technisch als het interieur, in prima staat; 
een mooie en gave Heckflosse. John heeft jarenlang een Honda Goldwing in bezit gehad, vandaar 
zijn forumnaam John de Winger 

 



 5 

Jon Sierksma uit Kollumerzwaag met een licht grijze W110 190c uit 1963. De auto is nieuw in 
Stockholm geleverd. De volledige historie is bekend; 38 jaar bij eerste eigenaar. Deze was een 
pietje precies en heeft elke tank en onderhoudsbeurt in 4 volle schriften opgeschreven. Ook deze 
Heckflosse ziet er perfect uit. Jon is sinds 2014 de 4e eigenaar en hij laat met trots alle aanwezige 
documenten zien. 

 

 

 

 

 

 

 

Ton Hoogsteder uit Gasselte met een licht grijze W110 190c uit 1964. De auto komt uit 
Zwitserland en is grotendeels origineel. Ton heeft hem in 2008 voor zijn 50-ste verjaardag van 
zijn partner cadeau gekregen en hij is er erg zuinig op. De auto verkeert in uitstekende staat en 
alleen bij mooi weer wordt er met evenementen mee gereden. Ton zijn Heckflosse passie is ook 
als kleine jongen ontstaan; op zondag reden ze met z’n zevenen in de Heckflosse met vader naar 
de kerk. Nostalgie! 

Theo Borsboom was eerder op de dag een paar uur met zijn crème/bruine W111 250 SE Coupe 
aanwezig.  
 
Reinier Groenveld uit Kudelstaart was aanwezig zonder Heckflosse; deze MB liefhebber is de 
trotse eigenaar van wel 21 Benzen. Ik heb met hem afgesproken binnenkort eens bij hem op 
bezoek te gaan. 

Zelf was ik er niet met mijn Heckflosse omdat we die dag op doorreis naar ons vakantieadres in 
Groningen waren. Ik heb niet kunnen ervaren of ons aangemeld lid Roel Evers met zijn metallic 
blauwe W 111 250 SE coupe die middag nog geweest is. 

De MB familiedag was een leuk en geslaagd evenement. 

 
6) De technische onderwerpen van de TD in Bergambacht / door Roland van Keekem 
 
Zoals in het juninummer aangegeven vinden jullie hieronder de technische onderwerpen die 
tijdens de Technische Dag op 16 april jl. door Cor de Jong behandeld zijn. 
 
1. De M-B klassieker / Heckflosse op LPG 

Motoren uit de klassieke jaren zijn gemaakt voor gelode brandstof. Dit was als bedoeld voor een 
gecontroleerde / moeilijkere verbranding in de motor; basis benzine is namelijk zeer brandbaar. 
Een bijkomend effect van lood is een koelende werking op de uitlaatkleppen waar de brandende 
benzine uitlaatgassen langs stromen. LPG heeft geen loodtoevoeging. Ook heeft LPG een tragere 
verbranding; het duurt langer en veroorzaakt een hogere temperatuur in de verbrandingsruimte. 
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LPG gaat in gasvorm de motor in en geeft niet het extra verkoelende effect zoals door 
verdampende benzinedruppels; verdamping onttrekt warmte aan zijn omgeving.  
 

Dit alles geeft een kans op schade aan, tot zelfs verbrande, 
uitlaatkleppen. Door de hogere temperaturen wordt het materiaal van 
de cilinderkop zachter en de sterke klepveren timmeren langzaam de 
klepzitting (het rondje wat de opening afdicht) in de cilinderkop. Dit 
reduceert de klepspeling, dus moet je deze nastellen tot de gewenste 
speling totdat het maximum van het nastellen bereikt wordt. Dan zal 
een ingrijpende reparatie noodzakelijk worden.  
 
Conclusie: LPG is goed te doen, maar het advies is, afhankelijk van 
de rijstijl, elke 5000 km de klepspeling te checken en/of bij te stellen. 
Nog beter is om bij het ombouwen naar LPG, verharde klepzittingen 
in de motor aan te brengen. De afstelling van de carburateur is 
verschillend voor benzine en gas door verschillen in de luchtstroom in 

de carburateur. Maak een compromis; goed op gas afstellen als hoofdbrandstof en acceptabel laten 
open op benzine. In de winter kunnen er met LPG problemen ontstaan bij een koude motor. Een 
koude verdamper wordt door verdamping nog kouder en geeft kans op bevriezen; een warme 
motor verwarmt de verdamper en voorkomt bevriezen.  
 
2. Toepassing loodvervanger? 

Toevoeging van lood is al lang niet meer toegestaan. In de benzine wordt dor de producenten een 
loodvervanger toegevoegd om een octaangehalte van 95, 98 of zelfs 102 te bereiken. Zelf 
toevoegen van een loodvervanger is dus extra en niet nodig. Mogelijk is deze extra toevoeging 
zelfs schadelijk. 
 
3. Checken van de distributieketting 

Laat de motor stationair lopen; bij het horen van een 
bijzonder geluid is vaak de ketting een probleem. Het 
advies is nu om de timing te bekijken en de ketting te 
inspecteren. Verwijder het kleppendeksel en draai de 
voorste poelie van de krukas op OT, het bovenste 
dode punt. De nokken van de 1e cilinder staan 
omhoog als de arbeidsslag begint. Op het boven 
tandwiel staat een merkteken en als deze op tijd staat 
is de ketting goed. Een versleten of gerekte ketting 
heeft lagere prestaties tot gevolg; de kleppen zijn van 
tijd en bij een paar graden verschil loopt het 
vermogen snel terug. Rek van de ketting is ook te 
zien aan de aftekening in de tandwielen, waar de schakels op de tanden gaan dragen. Dan moet de 
ketting echt vervangen worden; kettingbreuk heeft motorrevisie tot gevolg. Neem hier dus geen 
risico mee nemen door af en toe de ketting te controleren. 
 
4. Checken van de compressie 

Een snelle check is te doen door bij draaiende motor de carterventilatieslang eraf te halen en als er 
dan nagenoeg geen carterdruk vrijkomt dan is de basis goed. Daarnaast de oliedrukmeter in de 
gaten houden. Als bij het uitzetten van de motor, de drukmeter langzaam terugzakt, nog even blijft 
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hangen en dan naar nul terugzakt, dan zijn de lagers goed. Bij een versleten lager met veel ruimte 
zakt de oliedrukmeter direct onderin. Een lager wat goed is houdt druk vast. Zolang alles lekker 
draait en als er niet te veel olie bijgevuld hoeft te worden, gewoon ervan afblijven. 
 
5. Oncontroleerbaar claxonneren 

De claxon staat constant onder 12 V. Aan de chroomring aan het stuur zit een verbinding met 
massa, waardoor het circuit werkt en de toeter gaat. Door het draaien aan het stuur kan de isolatie 
van het stroomdraadje in de loop van de tijd afslijpen en waarschijnlijk maakt het draadje bij het 
draaien aan het stuur contact met aarde. In de discussie wordt gesteld dat het circuit ook via de 
stuurpen kan lopen, maar daar komt alles op massa uit; dus waarschijnlijk loopt het via een 
draadje. Zoeken onder het dashboard of op de brug. 
 
6. Startproblemen en hoog stationair 

De 220 S van Jan Witkamp heeft opstartproblemen. Na lang doorstarten komt de motor moeizaam 
op gang van 2 naar 3 en dan 4, 5 naar 6e pitten tot hij echt loopt en dan plots in een erg hoog 
stationair draait. Bij het uittrekken van de choke gaan de chokekleppen dicht en gelijktijdig de 
gaskleppen wat open. Bij het indrukken loopt de toerenversnelling terug. Mogelijk blijven de 
choke- én de gaskleppen openstaan. De carburateurs zijn gemaakt van gietaluminium met stalen 
asjes, die langzaam uitslijten en daardoor kunnen blijven hangen. Of het scharnier van de versnel / 
stationair regeling kan wat vast zitten. Een advies is om de stangen aan en in de carburateurs te 
reinigen en gangbaar te maken. 
 
7.    Problemen met rechter achteras  
 
Het systeem van de pendelas constructie is een 
voorstadium van onafhankelijke wielophanging. In 
dit ontwerp hebben de linker en rechter as 
verschillende lengtes en de rechter as heeft een 
draaipunt aan het cardan. Het blijkt dat alle M-B’s 
uit deze tijd last hebben van een gevoelige 
rechterachteras waar, door slijtage, ruimte op komt. 
Een nieuw lager blijkt niet altijd te helpen omdat 
waarschijnlijk het buitenlager in het huis meedraait 
en de slijtage veroorzaakt. Het zwakste materiaal is 
het ashuis en dat slijt als eerste. Naar het zoeken 
van een praktische oplossing om een ingrijpende vervanging te voorkomen, is het een optie is om 
het buitenlager aan het huis vast te lassen / hechten of licht te centeren aan de voorzijde. 
 
8.     Onderdelen 
 
Het zoeken naar onderdelen wordt de laatste tijd lastiger. Om economische redenen reduceert M-B 
zijn onderdelenlijnen door de steeds groter wordende autotype lijnen. Er bestaan nu ca. 300 M-B 
onderdelenlijnen en de oudste lijnen worden helemaal uitgehold. Onderdelen worden besteld bij 
Mercedes-Benz, Niemöller, M-B garage of bij Cor de Jong aan de hand van het chassisnummer, 
met een risico van originaliteit. Veel onderdelen hebben ze niet zelf en maken ze niet zelf. Ze 
worden in het buitenland nagemaakt maar niet volgens de M-B kwaliteitseisen. Dus is er kans op 
slecht spul en toch moeten we blij zijn dat het er nog is. Echter de prijzen zijn uit verhouding 
getrokken; er zijn enorme prijsstijgingen aan de gang en hoe moeilijker het is een onderdeel te 
vinden, hoe hoger de prijs wordt. Als M-B een verhoging doorvoert (niet alleen jaarlijks meer, 
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maar ook tussentijds), volgt Niemöller op de voet en ook de gebruikte onderdelenhandelaren 
volgen even later ook. Het is geen slecht idee om een eigen onderdelenvoorraadje aan te leggen of 
wat te investeren via de Heckflosse onderdelendag. 
 
 
7) De Heckflosse als (ideale) trouwauto! / door  Theo Overduin 

 
De schoonheid van onze vierwielers wordt niet alleen door onszelf ervaren. Ook aankomende 
bruidsparen hebben hier geregeld oog voor. En zo overkwam het mij de afgelopen periode ook 
weer. Ineens was daar het verzoek om op vrijdag 12 augustus jl. in Leiden en Lisse een trouwerij 
te willen rijden. Wat mij betreft altijd weer leuk om te doen. Helemaal als je daar mensen uit je 
directe omgeving of netwerk een plezier mee kunt doen. Dus, zo gedaan en zo (toe-)gezegd. Van 
tevoren de auto netjes gepoetst en alles gecontroleerd. Je wilt natuurlijk niet hebben dat je bij het 
stadhuis ineens niet meer wegkomt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegen de tijd dat de grote huwelijksdag naderde, ontstond er echter wel een klein probleempje. 
Vanuit mijn werk kwamen er ook allerlei (dringende) zaken langs, waardoor ikzelf een beetje 
klem kwam te zitten. Maar problemen zijn er om op te lossen. En in dit geval was de oplossing 
heel dichtbij. Onze jongste zoon Ruben, student te Utrecht, kon natuurlijk een kleine bijverdienste 
goed gebruiken en hij vond het ook nog wel geinig om die dag als keurige chauffeur de trouwauto 
te besturen en het hele programma van de huwelijksdag logistiek te ondersteunen met mijn 
hemelsblauwe 190 Diesel. Bijgaand een paar fotootjes als impressie van een in alle opzichten 
geslaagde huwelijksdag. En zo zie je maar hoe de ene passie de andere kan ondersteunen! 
 

Tot zover weer even voor nu. Ook wel eens een leuke trouwerij gereden? Laat het ons weten en 
stuur ook een klein verslagje met wat leuke foto’s naar de redactie. 
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8) De M-B Universal (deel 3) / door Eddy Steyaert  
 
In de vorige bijdrage was de 190 D-motor uit de Universal op zijn plaats gekomen in de Ponton. 
Hieronder gaat het verhaal weer verder. 

 
De “Femsa” starter liet zich zonder problemen monteren en de rest moest nog een weekje wachten 
want ik was doodop. In de loop van de daaropvolgende week was ik een degelijke drukknop gaan 
kopen en wat elektrische autobedrading in de grootst mogelijke dikte want die kabels moesten 
dienen voor het voorgloeien. Alweer waren we een zaterdag verder en nu zou de eindafwerking 
gebeuren. In het dashboard moesten twee gaten geboord worden, één groot gat en één kleintje, 
zodat de voorgloei-installatie kon werken maar het viel mij op dat er reeds een drukknop op het 
dashboard aanwezig was rechts van het stuurwiel. Het bleek dat deze benzine-ponton moest 
gestart worden met die drukknop, na eerst de contactsleutel volledig in de rechtse stand te zetten 
natuurlijk. De bijkomende drukknop voor het voorgloeien zette ik dus maar aan de linkerkant van 
het stuurwiel, om alle verwarring te vermijden. Om het gat voor de gloeispiraal groot genoeg te 
kunnen maken moest ik het geboorde gat nog wat met de hand uitvijlen. De chokekabel gebruikte 
ik om rechtstreeks aan de brandstofpomp te leggen zodat die kon dienen om de motor stil te 
leggen. 
 
Onder de motorkap moest ook nog een en ander 
gebeuren, zoals de radiator terugplaatsen, de 
startmotor monteren, de collector vervangen 
door een collector voor een “Ponton”, en ook 
het luchtfilterhuis vervangen, die gerecupereerd 
was van mijn oude diesel-ponton uit 1961, en zo 
nog wat kleinere werkjes. 
In de tank zat nog een kleine verwaarloosbare 
hoeveelheid benzine dus de tank van de zwarte 
ponton werd volledig gevuld met 
dieselbrandstof door middel van een gieter die 
we telkens gingen vullen bij de kleine 
voorraadtank van 1200 liter die mijn vader 
voornamelijk staan had om zijn kleine Magirus-Eicher vrachtwagen van brandstof te kunnen 
voorzien. 
 
Na nog eens alles gecontroleerd te hebben was dan het uur van de waarheid aangebroken. 
Teneinde de batterij wat te ontlasten werd besloten om de wagen in gang te trekken en ik kreeg de 
eer om, achter de vrachtwagen hangend de eerste motorgeluiden te mogen meemaken. Ik gloeide 
goed voor en legde de derde versnelling in. Toen de vrachtwagen genoeg snelheid had liet ik de 
koppeling opkomen en ja hoor de motor sloeg aan. 
Daarna werd de omgebouwde “Ponton” uitgebreid getest op de openbare weg maar zowel het 
optrekvermogen als de topsnelheid vielen een beetje tegen. Teneinde een beetje langer te kunnen 
doortrekken in de versnellingen, heb ik toen achteraan twee 15 inch wielen afkomstig van de  
“M-B-Universal” op gemonteerd wat een iets beter resultaat gaf. 
 
Volgens mij drong het toen, in 1978, ook niet bij hem door dat een “MB-Universal” een 
“belgische kreatie” was waar wij toch wel een beetje fier op mochten zijn, ware het niet van de 
kwalijke roestduivel die de IMA-fabriek te Mechelen nooit heeft kunnen overwinnen ! 
 
Ziezo, nu had mijn vader hetgeen hij wilde, maar ik vond het maar een absurde combinatie. 
Enkele dagen later moest één van mijn broers die studeerde voor regent lichamelijke opvoeding 
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een veertien-daagse opleiding volgen om te leren surfen in Nieuwpoort aan Zee en mijn vader had 
besloten om hem op een zaterdag eens een bezoekje te gaan brengen met de zwarte Mercedes om 
eens te zien hoe deze het er zou vanaf brengen. Ik reed ook mee, samen met mijn jongste broer. 
Onderweg liet de motor wel duidelijk van zich horen en een heel hoge snelheid haalde de wagen 
niet echt maar we zijn zonder problemen in Nieuwpoort geraakt en nadien ook terug! 
Op twee bijgaande foto’s zijn de 15 inch-velgen achteraan duidelijk te zien. Vader kon nooit 
zonder sigaret wat duidelijk blijkt op één van de foto’s. 
 
Ik heb me daarna een hele tijd niet meer bij mijn ouders 
vertoond uit verbittering aangaande de “M-B-Universal”, die 
ik later nooit meer heb terug gezien. Mijn vader kon nogal 
wispelturig zijn en toen ik ettelijke maanden later nog eens 
een bezoekje bracht aan het ouderlijke huis, bleek dat hij op 
een bepaald moment de zwarte ponton kotsbeu was 
geworden, ondermeer vanwege de nogal speciale 
startprocedure met de twee knoppen. 
Toen ik op het erf rondkeek was er van de “M-B-Universal” 
niets meer te bespeuren en het viel enorm op dat alles maar 
dan ook alles aangaande “Mercedes” weg was. Ook de 
zwarte “Ponton” was weg. Op een dag was er een Mercedes-
verzamelaar gekomen en vader had alles in één package 
verkocht aan die man, ook de Standard Vanguard met zijn 
190D-motor. Kortom alles van “Mercedes” was begrepen in 
de deal.  Hopelijk heeft die man de blauwe “M-B-Universal” 
alsnog van de ondergang gered maar daar kan ik alleen maar 
naar raden. 
 
Ik wist niet goed meer waar ik het had want al die zaterdagen 
die ik had opgeofferd om te werken aan zijn zwarte “Ponton” 
bleken achteraf volledig zinloos te zijn geweest! Gedurende 
de jaren daarna heeft mijn vader nooit meer een “Mercedes” 
gehad tot hij op 80-jarige leeftijd (via, via) een zwarte 
“W123” met 200D-motor kon kopen voor 2000 euro. Ik heb 
de wagen ooit éénmaal gezien, het was m.i. nog net geen 
rijdend wrak en de wagen vertoonde toch wel enkele 
vervelende mankementen, zo werkte de knop niet om het 
stationair toerental te regelen en meer van die dingen maar 
hij tilde daar niet zo zwaar aan. Bovendien bleek dit achteraf een ongelukkige combinatie te zijn 
want zijn trage reflexen + de trage wagen maakten dat hij binnen de kortste keren in een ongeval 
betrokken raakte, waarbij mijn moeder zelfs met haar hoofd tegen de voorruit gevlogen was.  
 
Wij, zijn zonen, hebben hem toen op een onbewaakt ogenblik zijn rijbewijs ontfutseld en zijn twee 
wagens, een bestelwagen VW-Transporter + het wrak van zijn W123, achter zijn rug om verkocht 
aan een opkoper. 
Tot aan zijn dood (hij is 89 geworden) heeft hij op ons, zijn zonen, gefoeterd en gevloekt en zich 
voortdurend boos gemaakt want hij zou zich terug een auto aanschaffen… en hij zou terug gaan 
rijden… en wij waren de grote boosdoeners die hem dat plezier niet gunden…Hij  leed toen reeds 
aan een verregaande vorm van dementie waarbij hij bovendien nog onhandelbaar werd ook… 
 
Beste Eddy, namens alle lezers heel veel dank voor je vele mooie kleurrijke 
bijdragen. 
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9) Opgeven is geen optie! / door Theo Overduin 
 
Dat is het motto van de jaarlijkse Alpe d’HuZes-actie. 
Eén van de grootste evenementen waarbij geld inzamelen 
voor een goed doel gecombineerd wordt met het leveren 
van sportieve prestaties. Bij Alpe d’HuZes gaat het om 
het inzamelen van geld voor onderzoek naar en betere 
bestrijding van kanker. Een vreselijke ziekte, waar we 
allemaal in onze directe omgeving helaas te veel ervaring 
mee hebben.  
Ook dit jaar heb ik weer aan Alpe d’HuZes meegedaan. 
Vanuit mijn woonplaats –het Betuwse Elst midden tussen 
Arnhem en Nijmegen-  hebben we twee teams samengesteld (oud en jong) en zijn we na een 
intensieve voorbereiding en trainingsperiode eind mei jl. vol goede moed richting de Franse Alpen 
getrokken. Voor mij was het extra bijzonder omdat ook mijn echtgenote Hanneke meeging en 
twee van onze drie jongens: Kristian en Ruben.  
 
Waarom vertel ik dit allemaal hier in het Heckflosse infobulletin? Het antwoord is simpel. Ik 
wilde met mijn deelname aan Alpe d’HuZes drie dingen bereiken, namelijk: 

1) Zo veel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel (is gelukt; samen met onze jongens 
hebben we bijna € 10.000,- aan sponsoring weten “op te halen”; totale teamopbrengst was 
ongeveer € 55.000,-; daar zijn we best heel erg trots op!). 

2) Sportief het onderste uit de kan halen (is ook gelukt; ik heb op donderdag 2 juni jl. in totaal 
3 x de berg beklommen op mijn racefiets; niet slecht voor iemand die al ruim 60 
levensjaren op de teller heeft staan; Kristian en Ruben hebben overigens mijn prestatie 
ruim overtroffen; zij hebben allebei 6 beklimmingen kunnen volbrengen, en dat in deels 

echt barre weersomstandigheden: kou, 
wind en regen; Hanneke heeft de berg 
1 x lopend beklommen; allemaal echte 
KANJERS!). 

3) Met mijn Heckflosse de tocht vanuit 
Elst van en naar de Franse Alpen 
volbrengen. Daarmee wilde ik 
aantonen dat ook een bijna 51 jaar 
oude 190 diesel uiteraard nooit van 
opgeven weet en nog altijd in staat is 
om een loodzware Alpenreus te 
bedwingen. Dat is ook gelukt, getuige 
de navolgende foto’s van mijn auto 
boven op de berg en bij de Alpe 
d’HuZes-finishboog; dat was echt wel 
een kippenvelmomentje, dat kan ik 
jullie verzekeren!. 

 

 
 
Ik kijk ondertussen terug op een heel bijzondere week. Met recht een topervaring. Dichter bij de 
hemel kom je niet! De onderlinge verbondenheid, de sfeer, de saamhorigheid, het was echt 
buitengewoon. Ik kan het jullie allemaal aanraden.  
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Ik sluit af met een laatste oproep: sponsoring voor het goede doel en extra steun aan het Koningin 
Wilhelmina Fonds kan nog steeds. Je hoeft alleen maar naar mijn persoonlijke actiepagina op de 
Alpe d’HuZes-website te gaan en de rest wijst zich vanzelf: 
 
https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/theooverduin 
 
Klik op die pagina vervolgens op de knop “STEUN MIJ”! 
Een kind kan de was doen en alle bijdragen blijven meer dan 
welkom en helaas ook nog steeds meer dan dringend nodig! 
 
Hebben jullie tenslotte ook bijzondere trips ondernomen met je 
eigen Heckflosse? Klim dan in de pen en deel je (reis-)ervaringen 
met ons en stuur een leuk artikeltje naar onze hoofdredacteur Jan 
Boeren. Ik ben benieuwd. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
10) Vervolg restauratie 200 D uit 1966 / door Rene Veenis 
 
Toen ik de wagen kocht wist ik wel dat er van alles moest gebeuren, maar voorbereid op heel 
grote zaken was ik nou ook weer niet. Bij een van de eerste testritten merkte ik wel dat er bij het 
optrekken een kleine 'boenk' ergens bij de achteras ontstond, maar het schaadde me niet en tijdens 
het rijden was het er niet. Maar bij het werken aan de achteras kreeg ik de indruk dat er wel sprake 
was van enige slijtage aan de centrale ophangas, maar hoe erg dat was, dat was  niet te zien en 
bovendien leek alles gewoon op z'n plaats te zitten. 

 
Onze technische dag bij Jaap Havik in 
Purmerend leerde ons hoe de achteras 
opgehangen is, en daar ging bij mij een licht 
op toen ik de diverse onderdelen op tafel zag 
liggen. 
 
Om een lang verhaal kort te maken, ik wil 
iedereen die een Heckflosse berijdt en bezit 
de foto's laten zien van hoe slecht mijn 
achterasophanging was. Dit om duidelijk te 
maken hoe ernstig slijtage van een auto en 
een as kan zijn als die niet onderhouden 
wordt.  
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Het is bijna overbodig om te zeggen dat als daar niets aan gedaan wordt, de gevolgen op den duur 
er voor zorgen dat de wagen onberijdbaar wordt. Afgezien van het feit dat het rijcomfort, wat van 
deze wagen geweldig is als alle rubbers intact zijn, voor een groot deel of volledig zijn waarde 
verliest. Doodzonde van onze wagens en het heerlijke rijden. 
 
Hier de foto's: Ze spreken boekdelen: Te zien 
zijn twee versleten rubberen aslagers, plus een 
gloednieuwe. Het gloednieuwe kost plm 110 
euro inclusief BTW, de versleten rubbers zijn 
onbetaalbaar omdat ze onbetaalbare slijtage 
kunnen geven. 
 
Wat ik zelf tijdens de technische renovatie van 
mijn 200 D heb ontdekt, is dat er in het verleden 
door de diverse eigenaren veel in gereden is, 
maar zelden tot nooit structureel onderhoud 
verricht is. Zo waren de rubbers van de achteras 
aan het frame via de zogenoemde Schubstreben totaal uitgesleten waardoor metaal-op-metaal 
contact ontstond (geluiden en slecht comfort); waren de achterschokbrekers volledig dood 
(levensgevaarlijk) en hadden de voorschokbrekers voor de helft hun functie verloren. Deze 
verschijnselen opgeteld zijn dodelijk voor het comfort en de veiligheid van de wagen. Als je 
daarbij bedenkt dat de prijs van de onderdelen opgeteld maar een paar honderd euro is, dan duidt 
het verzuimen van het doen van dit soort onderhoud een verkeerde gedachte van een eigenaar. De 
technische dagen die wij tot nu toe hebben gehad bij onze zeer welwillende en enthousiaste 
bedrijven heeft me geleerd dat het ook helemaal niet zo moeilijk is als ik vroeger dacht, alleen: je 
moet het gewoon wel doen. En: het is nog leuk en leerzaam ook.  
Wordt vervolgd 
 

 

 11) Nieuwe leden stellen zich voor / door Roland van Keekem 
 

Albert Hoen.  

Sinds kort ben ik, Albert Hoen, lid geworden van het Heckflosse register. Ik ben al heel lang 

Mercedes Benz adept en ik rijd ook dagelijks met 

dit merk. 

Sinds augustus 2004 ben ik in het bezit van een W 

112 - 300 SE Coupé van het bouwjaar 1963. De 

auto is door AGAM, destijds de importeur, als 

eerste van dit type naar Nederland gehaald om 

hem op de RAI tentoon te stellen. Nadat AGAM 

voor de verkoopbrochures foto’s had laten maken 

voor het Hilton hotel in Amsterdam is de wagen 

overgedragen aan de eerste eigenaar. Die heeft er 189.000 km. mee gereden, waarna de wagen 

vele jaren gestald is geweest.  

In augustus 2004 hebben wij de auto rijdend van Aalsmeer naar Doetinchem gebracht. Na een 

servicebeurt hebben wij eerst nog enige tijd met auto gereden, maar het luchtverings- systeem was 

lek, waarop wij besloten deze te repareren.  
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Van het één kwam het ander (de ons bekende aanrijdingsschades bleken niet mooi gerepareerd) en 

daarom besloten wij de auto geheel te restaureren. Helaas konden wij ons niet fulltime met de 

restauratie bezig houden, waardoor het een langlopend project is geworden. De carrosserie en 

andere plaatdelen zijn weer in top conditie, de motor is na vervangen van rubbers en keerringen en 

pakkingen weer helemaal oké. Omdat Mercedes-Benz voor de tentoonstelling op de RAI de 

brandstofleidingen had verchroomd, hebben wij 

dit ook weer gedaan. Het dashboard is nieuw 

gefineerd, een nieuwe hemel is al aanwezig. 

Voor- en achtertrein zijn volledig gereviseerd. 

Op dit moment zijn we bezig met de kabelboom 

en dan nog “even” alles in elkaar zetten. 

De auto heeft nog steeds zijn originele kenteken 

en omdat de vorige eigenaar een pietje precies 

was zijn ook alle facturen en boekjes nog 

aanwezig. 

  

Ook hebben wij een W110 - 190c, bouwjaar 

1964. Deze auto is technisch in perfecte staat, 

alleen kosmetisch moet nog wat gebeuren, 

maar hij is goed genoeg om mee te rijden. 

Bijzondere van deze auto is dat hij is gebouwd 

in de Mercedes-Benz fabriek te Mechelen in 

België, zoals jullie ongetwijfeld bekend is, bouwde Mercedes hier de specials (rouwauto’s, 

stationcars, etc.) en als stopwerk werden dan de gewone auto’s geassembleerd. 

Enkele jaren geleden zijn wij in het bezit gekomen van een donorauto van hetzelfde bouwjaar. 

  

Ten slotte staat op kenteken een W111 - 220SEb, 

bouwjaar 1963. Deze auto komt uit Zweden en heeft 

daar dienst gedaan als diplomatenauto. Hoewel hij 

rijdend is, willen wij hem bij gelegenheid ook nog 

onderhanden nemen. In de loop der tijd zijn er ook nog 

wat donorauto’s en onderdelen op ons pad gekomen, 

voornamelijk van het type W 111 en W 112. 

 

Gelukkig beschikken wij sinds enige tijd over een mooie hobbyruimte, waarin inmiddels vier 

bruggen staan. Deze wordt gedeeld met meer enthousiastelingen (mijn zoon, zijn kameraad, zijn 

broer en zijn zoon). Zij gaan voor de “Baby-Benz” (W201) en DAF 44/46 . 

  

Zoals jullie hebben gelezen hebben wij het een en ander om handen, toch hopen wij op éen van de 

bijeenkomsten persoonlijk kennis te maken. 
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12) Een bijzondere Heckflosse / door Martin Bosman 
 
Onlangs kreeg ik een foto van een wel heel bijzondere W112 300 SE Coupe doorgestuurd. Je kunt 
de Heckflosse mooi of lelijk vinden, maar de carrosseriebouwer heeft wel zijn uiterste best gedaan 
om er een bijzonder coupe van te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13) Uit het archief van Rob van der Does / door Jan Boeren 
 
Uit het archief van Rob van der Does ontvingen we weer een mooie bijdrage die als bijlage 
toegevoegd is. Dit keer een kopie van een artikel uit Cars July 1960 met als tekst: A brace of 
Mercs. Rob, onze dank voor je bijdrage. 
Het mailadres van Rob is: robvddoes@gmail.com 
 
 
14) Advertentierubriek / door Jan Boeren  
 
 
ADVERTENTIERUBRIEK: uitsluitend van liefhebbers voor liefhebbers! 

 
 

 
 

 
Sterren Service Centrum zoekt voor een ombouw het complete dak van een sloop Heckflosse 
inclusief het schuifdak en de daarbij behorende geleidingen. Wie iets aan te bieden heeft wordt 
verzocht contact op te nemen met Herman Schutte van SSC. Tel. 06-21 42 42 12 



 16 

 
Te koop: Boek “Das grosse Mercedes Heckflosse-Buch” van Matthias Röcke.  
Afm. 247 x 340 mm; 176 blz. gebonden en voorzien van vele afbeeldingen. In zeer 
nette staat. Duitse taal. Prijs: Eur 20,00 excl. verzendkosten. 
Info bij Jan Boeren; jlboeren@ziggo.nl  
 
  
 
Te koop: Boek “Das grosse Mercedes-Ponton-Buch” van Matthias Röcke. 
Afm. 247 x 340 mm; 176 blz. gebonden en voorzien van vele afbeeldingen. In zeer 
nette staat. Duitse taal. Prijs: Eur 20,00 excl. verzendkosten. 
Info bij Jan Boeren; jlboeren@ziggo.nl  
 
 
 

 
Te koop: Boek “Mercedes-Benz, die Strich-8-Modelle” van Heribert Hofner. 
Afm. A4; 127 blz. gebonden en nog in de folie. Duitse taal. 
Prijs EUR 20,00 excl. verzendkosten. 
Info bij Jan Boeren; jlboeren@ziggo.nl  
 
 
 

 
Te koop: W110 190 D; bouwjaar 1964.  
Origineel Nederlandse auto. 
Prijs: EUR 5.950,00. 
Informatie bij Marnix Kremer; mobiel: 06-14660434. 
Voor verdere informatie kijk op www.mkclassics.nl 
 
 
 
 

 
Wilt je iets opgeven, mail dan naar jlboeren@ziggo.nl en stuur een foto van het object mee. 
 
 
15) Oproep schuifdakframe / door Rene Veenis 
 
Ons clublid Rene Veenis was op zoek naar het frame voor het schuifdak in zijn 200 D.  Maar… 
 
Navraag bij mijn eigen leverancier, Sternauto te Nieuwegein, leverde mij de informatie op dat dit 
artikel (het frame) niet op de plank ligt bij Mercedes-Benz in Duitsland. Wel kreeg ik het originele 
artikelnummer mee, dat ik graag hierbij doorgeef: 110 780 05 29. (zie tekening, waarin het 
onderdeel, het frame, omcirkeld is) 
 
Deze magazijnmeester vertelde mij dat wanneer men in Duitsland voldoende aanvragen zou 
krijgen, men misschien weer een serie zou willen aanmaken. De oproep is dus de behoefte te 
polsen om op die wijze een hernieuwde aanmaak van de onderdelen mogelijk te maken.  
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Indien u behoefte hebt aan dit artikel, wilt u dat dan aan de redactie kenbaar maken. Misschien 
zijn er onder onze leden ook liefhebbers die ingang hebben bij andere clubs; MBCN 
bijvoorbeeld?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16) Onze sponsoren / door Jan Boeren 
 
Hieronder treffen jullie een overzicht aan van onze sponsoren. Alle bedrijven zijn wij hiervoor 
zeer erkentelijk en zij ontvangen uiteraard ook ons Infobulletin. Dit wordt hun per mail 
toegestuurd 
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17) Onze sponsor stelt zich voor / door Herman Schutte en Jan Boeren 
 
In dit Infobulletin stellen we opnieuw een sponsor aan jullie voor. Deze keer is het Sterren Service 
Centrum in Elburg waar Herman Schutte de scepter zwaait. Herman kijkt terug op zijn loopbaan 
en zijn passie voor Mercedes-Benz. 
 
Na een jarenlange passie voor Mercedes en daar aan gewerkt te mogen hebben, voelde ik dat het 
de tijd werd dat er iets met alle oude "Mercedessen" moest gaan gebeuren. Dit gevoel ontstond 
omdat er steeds meer elektronica in de nieuwe Mercedessen gemonteerd werd. 
Als monteur wil je sleutelen; iets in je handen hebben. Daarna kwam het idee bij mij en mijn 
collega's van waarom koop je geen 
oldtimer? Ik zei ja en ging op zoek naar 
een Heckflosse en vond kort daarna een 
witte W110 190c met rood lederen 
bekleding en een wit stuur, waaraan nog 
nooit gelast was. 
 
Van deze auto heb ik jarenlang met veel 
plezier genoten. Zowel om aan te 
sleutelen en om met deze Heckflosse 
lekker te rijden door o.a. het mooie 
landschap van de Veluwe. Deze auto heb 
ik intussen verkocht aan een nieuwe 
liefhebber, want… 
 
In november 2010 november kwam de garage in Elburg op mijn pad. Samen met een vriend 
hebben we dat in heel korte tijd opgezet en ik ben daar alleen begonnen. Het werd steeds drukker 
en drukker met zowel klassieke als nieuwe modellen van Mercedes. Nu werken we met totaal acht 
mensen in het bedrijf, verdeeld over de werkplaats, de receptie en de verkoop. 
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Veel liefhebbers van klassieke Benzen hebben een nieuwer model waar ze dagelijks mee rijden. 
Zo kwam het dat ook de nieuwste modellen de weg naar Sterren Service Centrum in Elburg weten 
te vinden. Het is ontzettend leuk om zoveel verschillende modellen van ver voor de oorlog tot 
splinternieuw toe. Dat geeft een enorme afwisseling. 
 
Als team hebben met z'n allen heel veel lol om elke dag aan de meest uiteenlopende een 
exclusieve modellen te mogen werken. We hopen nog heel lang van dit mooie merk te mogen 
genieten en van al onze trouwe klanten. Voor degene die nog nooit bij ons geweest is kom eens 
langs om een kijkje te nemen of voor een bakje koffie. 
 
Wat doen wij in Elburg zo al.  
 
Reparatie: 
In de moderne werkplaats voeren wij diverse reparatie snel en vakkundig uit aan zowel de 
oldtimers, de youngtimers of aan de nieuwste Mercedes-Benz automobielen. Wij gebruiken zoveel 
mogelijk uitsluitend originele onderdelen van Mercedes-Benz en wij beschikken over origineel 
diagnose apparatuur en veel speciaal gereedschap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schadeherstel: 
Voor schadegevallen werken wij samen met een van de beste Nederlandse schadebedrijven, zodat 
de auto weer betrouwbaar en “als nieuw” de weg op kan. 
 
Restyling lak en carrosserie: 
In onze werkplaats hebben wij een aparte ruimte voor het 
conserveren (antiroestbehandeling) van de auto’s en ook kan 
de auto zowel aan de onderzijde als de carrosserie gereinigd 
worden. Ook voor lak- en carrosserieschade kunt u bij ons 
terecht. Ook daarbij maken wij gebruik van originele 
producten van Mercedes-Benz. 
 
Vervangend vervoer: 
Tijdens de reparatie kunt u gebruik maken van een huurauto. 
 
Veiligheid: 
Naast ons pand is een afgesloten parkeerterrein, dat bewaakt wordt door middel van camera’s. 
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APK-keuring: 
Wij zijn een erkend APK-station en voeren graag deze wettelijk verplichte keuring aan uw auto 
uit. 

 
Transport: 
Mocht u zelf niet in staat zijn om de auto bij ons af te leveren, 
dan kunnen wij het transport voor u regelen met een 
autoambulance. 
 
Taxatie: 
Oldtimers en youngtimers van Mercedes-Benz 
vertegenwoordigen soms een behoorlijke waarde. Ons advies 
is om uw auto af te dekken middels een taxatierapport. Wij 
kunnen daar uitstekend in bemiddelen, zodat u verzekerd bent 
dat, in geval van schade of diefstal, de juiste waarde wordt 
uitgekeerd door de verzekeraar. 
 
Onderdelen en accessoires: 
Nagenoeg alle onderdelen kunnen wij, mits nog verkrijgbaar, 
in combinatie met montage leveren voor uw Mercedes-Benz. 

Mochten wij iets niet in huis hebben, dan leveren wij dat op een korte termijn. 
 
Verkoopbemiddeling: 
Wij zijn u graag van dienst met de verkoop van uw Mercedes-Benz. Wij ontnemen u graag de 
lasten van de verkoop en verzorgen op een professionele manier de verkoop zonder dat u daar 
moeite voor hoeft te doen. 
 
Contactgegevens: 
Sterren Service Centrum 
Bedrijventerrein Broeklanden 
De Rietkraag 9 
8082 AA Elburg 
Tel. : 0525-688 840 
Mail : werkplaats@sscbv.net 
Internet: www.sscbv.net  
 
 
18) Tot slot / door Jan Boeren 
 
Graag wil ik alle inzenders bedanken voor hun bijdrage. Het is heel fijn als er meerdere 
Heckflosse-liefhebbers zijn die aan ons Infobulletin mee willen werken. Ik hoop dat dit ook voor 
het komende decembernummer zo zal zijn. Het zou ook fijn zijn als zowel de leden als de nieuwe 
leden zich in ons Infobulletin aan de overige liefhebbers voorstellen. 
 
Graag zou de redactie ook technische onderwerpen in het Infobulletin willen zien verschijnen om 
op die manier de techniek van de Heckflosse breder uit te dragen. Ikzelf ben geen techneut, maar 
er zullen ongetwijfeld leden zijn die veel van de techniek afweten en die kennis op papier willen 
zetten. Wie oh wie pakt dit verzoek op? 
 
Schroom niet en stuur uw bijdrage op naar mijn mailadres. En natuurlijk, voeg er een leuke foto 
aan toe. Ik help u graag bij de opmaak ervan. Gaarne uw kopij voor 10 december 2016 opsturen. 
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Kom op leden, pak de pen en een vel papier (of de PC) en schrijf de leuke en minder leuke 
belevenissen eens op. 
 
Namens ondergetekenden wens ik jullie vele fijne kilometers in de Heckflosse en hopelijk zien we 
elkaar tijdens de komende activiteiten in 2017. 
  
Hartelijke groeten, 
 
 
Jan Boeren 
 
 
Onze mailadressen zijn: 
Henk Lith  : h.lith@ziggo.nl   
Jan Boeren       : jlboeren@ziggo.nl  
Simon van Es  : simon.van.es@hotmail.com 
Roland van Keekem : rolandvankeekem@ziggo.nl 
 


