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1) Voorwoord / door Jan Boeren
Zoals jullie zien is het Voorwoord dit keer niet door onze Henk geschreven, maar door mij. Daar
zijn een tweetal redenen voor. De eerste reden is dat Henk aangegeven heeft dat hij zich, gezien
zijn leeftijd, van lieverlede terug wil trekken uit het de Dagelijkse Organisatie (DO) en de tweede
reden is dat we in ons DO-overleg besloten hebben het schrijven van het voorwoord onder de DOers te laten rouleren.
Eens per jaar komen we als DO-ers bij elkaar om met elkaar af te stemmen. Daarbij kijken we
terug naar het afgelopen jaar, waarin we twee heel mooie ritten gehad hebben, een leerzame
Technische Dag bij Cor de Jong en een gezellige Onderdelendag. En niet te vergeten onze nieuwe
website, die volgens onze Simon nu goed bezocht wordt.

Maar we kijken ook naar het komende jaar. Ook in dit jaar willen we weer een tweetal ritten
organiseren. Gelukkig hebben, na de oproep, een paar leden positief gereageerd.
Intussen is de Voorjaarsrit, georganiseerd door Mark Jonkers, succesvol verlopen en ook de
Technische Dag bij Keizer Motorenrevisie was een succes. Van beide evenementen vinden jullie
hieronder een verslag. De Najaarsrit wordt georganiseerd door Martin van Bruggen en natuurlijk
nog de Onderdelendag in september.
Door het aangekondigde “afbouwen” van onze Henk
hebben we verdeling van de werkzaamheden van de
DO-ers opnieuw bekeken. We hebben daarop besloten
het aantal DO-ers uit te breiden en Mark Jonkers en
Peter van der Toorn waren bereid het bestaande team
te gaan versterken. Peter stelt zich hieronder aan jullie
voor; Mark volgt nog.
Op technisch gebied willen we de “know-how”van
onze Heckflossen beter bereikbaar maken voor onze
leden. Daartoe worden die leden die bij het aanmelden
aangegeven hebben over technische vaardigheden te
beschikken door ons benaderd met de vraag of zij
bereid zijn om Technische Ondersteuner (TO)-er) te
worden.
Het gebruik van het Forum blijft een bron van zorg.
Te weinig wordt ervan gebruik gemaakt en dat is erg
jammer. We hebben besloten ons forum elders onder
te gaan brengen. Hieronder lezen jullie daar mee over.
We zijn ook bezig om het logo van het Infobulletin aan te passen. Teveel ligt nu de nadruk op de
zescilinder. Maar uiteraard horen de viercilindermodellen er ook bij. De opzet is om dezelfde
uitstraling te krijgen op de website, forum, facebook en het Infobulletin. Laat u te zijner tijd
verrassen.
Tijdens het laatste najaarsevenement is door een paar leden geopperd om een buitenlandse rit te
organiseren. Bijvoorbeeld naar Duitsland (Eifel, Sauerland), België, Luxemburg. Niet te ver weg
en niet te lang, maximaal drie dagen. Tijdens ons laatste DO-overleg hebben wij deze vraag
besproken. De organisatie van een buitenlandse trip lijkt ons voor een simpele organisatie zoals
wij zijn te bewerkelijk en ook te risicovol, denk aan financiën / afmeldingen, enz.
Het lijkt ons beter om aan te sluiten bij een bestaande organisatie, zoals bijvoorbeeld de Classic
Tour des Ardennes die vijf keer in het seizoen van zondag tot en met woensdag een evenement
organiseert. De kosten bedragen inclusief hotel en diners per equipe van 2 personen € 465,00.
We hebben besloten dit initiatief aan de leden zelf over te laten en zich zelf bij deze organisatie
aan te melden. Een digitale versie van de flyer zal op de website worden geplaatst.
Informatie en inschrijven kan via: tourdesardennes@online.nl of GSM: 06-21538123
De geplande data voor 2017 zijn:
* Zondag 7 t/m woensdag 10 mei.
* Zondag 18 t/m woensdag 21 juni.
* Zondag 2 t/m woensdag 5 juli.
* Zondag 6 t/m woensdag 9 augustus.
* Zondag 10 t/m woensdag 13 september
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Tot zover een kort verslag van het DO-overleg. Ik wens jullie veel leesplezier met deze uitgave
van het Heckflosse Infobulletin en mochten jullie suggesties hebben ten aanzien van het
bovenstaande, schroom niet en neem contact met ons op.

2) Even voorstellen / door Peter van der Toorn
Dag, ik ben Peter van der Toorn, geboren op 29 april 1957 in Willemstad (de Curaçaose vestiging)
middelbaar opgeleid tot 1978 als werktuigbouwkundige maar lang gewerkt als automatiseerder.
Wel de autotechniek geleerd die in de 1967 W110 benzine al
gebruikt werd. Geregistreerd partnerschap gesloten met Petra
Zwartjes en wonend in Middelaar. Ja, ik had er ook nog nooit
van gehoord, maar ik wil er niet meer weg.
Onze zwarte W110 200 stond te glanzen in de augustuszon
van 2012 en ze bracht herinneringen aan mijn lagere schooltijd
over mijn buurman met zijn Mercedessen 200D. Die verkeerd
om werkende ruitenwissers, de draaiknoppen voor de kleine
zijruitjes (bij onze DKW F11 moest je die met een krukje
ontgrendelen en met de hand openduwen) en als klap op de
vuurpijl de snelheidsmeter die vertikaal uit het dashboard leek
te groeien. In mijn kinderogen de mooiste auto uit de buurt.
Na een ietwat onbezonnen aankoop bleek dat er nogal wat roest in de tank en de carburateurs zat
maar gelukkig heb ik in de jaren zeventig MTS werktuigbouwkunde gedaan met calorische
werktuigen zodat, in theorie tenminste, ik wist hoe het allemaal moest werken. Ik ga jullie later
nog uitgebreid vervelen met een lang verhaal over het elektrolytisch ontroesten van benzinetanks
en het schoonmaken van Solex/Pierburg carburateurs.
Ik ga bij het Heckflosse Register een beetje als Roland van Keekem's hulpje fungeren om zijn
administratieve taken wat te verlichten en voor het vergaderen heb ik Petra als secretaresse
gestrikt. Zij werkte ook als automatiseerder maar met een verleden als secretaresse bij de
Postbank, inmiddels ING gedoopt. Ikzelf heb met mijn werktuigkundige opleiding weinig gedaan
maar ben ook na twaalf ambachten in de automatisering terecht gekomen waar ik, gedetacheerd bij
de Postbank, Petra ontmoette. De rest is geschiedenis.

3) Financien / door Jan Boeren
In het vorige nummer van ons Infobulletin had ik een oproep geplaats aan voor een vrijwillige
bijdrage. Als ik in begin juni aan de voorbereiding van deze uitgave bezig ben, dan is er het
enorme bedrag van EUR 550,00 op de rekening van het Nederlands Heckflosse Register
bijgeschreven. Alle gevers worden bij deze heel, heel hartelijk bedankt!!!! Intussen is aan de vier
leningvertrekkers ieder EUR 75,00 terugbetaald.
4) Ons forum / door Henk Lith
Zoals velen van ons weten loopt ons forum gewoon niet goed en dat is vreselijk jammer, want als
het weinig bezocht wordt, nodigt dat ook niet uit om daar een vraag te stellen. Daarom hebben we
besloten ons forum onder te gaan brengen op de forumsite van MB-Klassiekers. Op dit forum zijn
veel actieve leden die ook ons, als Heckflosse rijders, met raad en daad bij kunnen staan.
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De verandering zit hem volledig in de integratie van het forum in de breed opgezette structuur van
het MB-Klassieker forum (MBK). We hebben een goede verhouding met de beheerder /
moderator daarvan, zijnde Bram en hij is bereid om ons te helpen met de transformatie of beter
integratie van ons huidige forum naar het MBK.
Ons beoogd tijdspad van overzetten van data naar de nieuwe omgeving is twee jaar, voordat ons
huidige forum uit de lucht zal gaan. Onze forumleden kunnen vanaf heden onder dezelfde naam
als op ons NHR forum zich aanmelden bij MB klassiekerclub. Dezelfde naam omdat dan de door
hen geposte data op hun naam kan worden overgezet. Je kunt daar komen via deze link:
http://mbklassiekerclub.nl//
We zullen de komende tijd details van de ontwikkelingen aan onze NHR leden via de mail en het
Infobulletin informeren.
Je hebt echt even tijd nodig om te ontdekken hoe het in elkaar zit, en wat de mogelijkheden daar
zijn. Je kunt daar ook posten, maar dan zal de moderator Bram je vragen om je even kort
(eventueel lang) voor te stellen. Ga dat doen mensen je krijgt er dan gelijk zin in, ik weet het
zeker! Maar ga daar regelmatig kijken, dan merk je zelf wat er gebeurd.

5) Data activiteiten 2017 / door Jan Boeren
Onderstaande de activiteiten voor 2017. Mochten er zich nog veranderingen voordoen, dan
worden jullie daarover geïnformeerd.
- Zondag 3 september 2017 Onderdelendag in Nieuwegein
- Zondag 8 oktober 2017 Najaarsrit door Martin van Bruggen

6) Uitnodiging Onderdelendag / door Henk Lith
De onderdelendag, die op zondag 3 september as. gehouden wordt, is niet meer weg te denken
voor de leden van de benaderde MB clubs. De deelnemende modellen, W108 / W109 / W110 /
W111 / W112 / W113 / W114 / W 115 / W123 / W124 / W201, en vele anderen! Dit keer alweer
voor de 16e keer, maar het kan ook de 17e keer zijn, wat maakt het uit.
Ik heb zojuist gebeld met onze bevriende MC
Donalds te Nieuwegein bij Utrecht. Ze kennen ons al
en hebben dan ook geen enkel probleem met onze
komst, wel graag weer rekening houden met het feit
dat minstens een maal per dag de zeer grote
vrachtwagen met hamburgers en gebraden kippetjes
toegang kan blijven houden tot de toegangsdeuren
van de MC.
Dus de voeding is geregeld net als andere zaken zoals
sanitair, koffie en bij mooi weer een lekker rustig
plaatsje buiten in de MC. tuin, om even afstand te
nemen met een bakkie.
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De onderdelendag is en blijft een gebeuren dat een behoorlijk aantal Mercedes-rijders trekt; is het
niet voor de handel, verkopen of kopen, dan is het toch leuk en nuttig om elkaar weer eens te
ontmoeten.
Neem dus onderdelen mee die je over hebt of denkt toch niet meer te gebruiken, auto verkocht of
hoe of wat dan ook, kijk ook eens of je zelf nog wat zoekt, want de rode draad is en blijft
natuurlijk de kofferbak verkoop. De deelname voor de verkoper of koper is geheel gratis.
In vele gevallen zie je elkaar slechts eens per jaar, en wel op deze onderdelendag, lekker centraal,
dus voor niemand onoverkomelijk ver weg.
Aanvang ca. half 11, we schatten tot een uur 4 in de middag, goed weer is besteld! Locatie:
Ravenswade 1, 3439 LD NIEUWEGEIN.
Info over de dag , bij mij via de mail of telefoon, PB’tje resp. 030-2710111
7) Verslag bezoek aan Motorenrevisiebedrijf Keizer / door Rene Veenis
Op zaterdag 22 april waren we als oude-Mercedes-liefhebbers van harte welkom in het enorme en
hypermoderne motorenrevisiebedrijf Keizer in Doetinchem. Dit bedrijf is tevens een van de
sponsoren van ons Register, waardoor het extra interessant was om ook daar eens te mogen kijken.
Ten eerste zij vermeld dat de persoonlijke ontvangst en de
verzorging met koffie en broodjes door de gezellige en
goedlachse dames van het bedrijf meteen de toon zette voor
deze middag, en ook een goed beeld gaven van hoe dit
bedrijf werkt: met uiterste zorg, rustig, vriendelijk, op en top
verzorgd en met alle ruimte voor persoonlijk contact. Beter
kun je het niet krijgen. Ook al gaat zo'n dag over techniek,
als de menselijke schakel ontbreekt gaat het eigenlijk nergens
over dan behalve van A naar B of Z rijden, en wij zitten in
een enthousiastenclubje omdat we het leven willen vieren met mooie auto's, nieuwe dingen willen
leren en elkaar daarmee blij maken.
Bij binnenkomst werd me meteen al duidelijk dat
het niet vanzelfsprekend is dat we elke dag zomaar
in onze mooie Heckflossen kunnen stappen en
wegrijden. Een van de aanwezigen bij deze excursie
kwam binnen in een rolstoel, na 25 jaar geleden op
de motor te zijn aangereden door een nietoplettende automobiliste. De man heeft in die tijd
zichzelf in staat gesteld zich aan te passen aan deze
omstandigheden, maar legt zich er niet bij neer en
wil zeer graag ook een aangepaste Mercedes gaan
rijden.
Mede om dit duidelijk te maken, en zich in te leven in de techniek van onze Heckflosse was hij
naar deze dag gekomen. Ik wil op persoonlijke titel graag toevoegen dat deze vriendelijke knul
(René) mij een spiegel heeft voorgehouden: als ik eens een dag me niet zo lekker voel, dan wil ik
graag heel even aan hem denken. En daarna moet ik niet al te veel zeuren, want ook al heb ik dan
misschien hoofdpijn, ik kan gewoon in de auto stappen en wegrijden.
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Ik wil graag blijven snappen dat niet alles vanzelfsprekend is, dus een zekere dankbaarheid voor
elke dag in onze prachtige wagens is heel gepast. Dus ook om die reden was de dag leerzaam.
De introductie van de dag was als een soort jongensboek: de eigenaar van het bedrijf die het
praatje inleidde was ooit begonnen als bezemjongen in het oude bedrijf aan de rand van
Doetinchem. De oprichter van het bedrijf had hem dit
baantje gegund, en 'we moesten maar zien'. Echter,
deze bezemjongen had de opmerkelijke (over)gave om
alles om hem heen wat hij schoonbezemde in zich op te
nemen, en er zich verder voor te interesseren, om vele
jaren later toen de heer Keizer senior met pensioen ging
het bedrijf over te nemen. En het heeft zijn voordelen
om alles te weten van bezems, want het hele bedrijf dat
we mochten doorlopen is brandschoon; het lijkt wel een
laboratorium.
Het gaat natuurlijk veel te ver om een minutieuze beschrijving te geven van de excursie, maar wat
van hoofdbelang was om te weten te komen is dat alles wat je aan motoren bedenken kunt (van
50cc bromfietsmotor tot 12-liter Caterpillarmotor) in dat bedrijf gereviseerd wordt, en op
topkwaliteit met garantie.
De excursie bestond uit twee delen: de motorenrevisie'sectie' en
de brandstofpompenafdeling. Dit zijn twee verschillende
disciplines. En zeker voor ons als adepten van motoren met
brandstofinjectiesystemen uitermate interessant, omdat je daarmee
extra inzicht krijgt in wat onze motoren nu eigenlijk doen, en dat
het niet zomaar een viertaktmotor is die brandstof krijgt uit een
tank die achter onder de kofferbak is gehangen, maar dat deze
brandstofregulator, de brandstof- injectiepomp, een waarlijk
precisieinstrument is en een echte motor op zich is, die alleen met
speciale precisie meet- en afstelgereedschappen af te regelen is
waardoor de prestaties optimaal worden. Voor de extra
geïnteresseerden: ga maar eens terug naar de race-successen van
de 300SL-Gullwings uit de jaren '50, waarin deze
brandstofinjectie bepalend was voor het succes.
En het is dus goed om te weten dat dit bedrijf Keizer alles aankan, en alles zelf in huis heeft om de
motoren die wij in onze auto's hebben tot topkwaliteit
te kunnen terugbrengen. Dit geldt niet alleen voor de
technische apparatuur die er in huis is, het geldt ook
vooral voor de geschiedenis die in de hoofden zit van
de werknemers, de weet hoe (de knowhow), die er voor
zorgen dat de juiste balans gevonden wordt tussen hoe
het kan en hoe het moet. Machines, materialen en
gereedschappen zijn door de jaren heen verbeterd door
de technologische vooruitgang, maar moeten worden
toegepast op ontwerpen van vele tientallen jaren
geleden. En ook al is de oudere jongere heer Keizer,
oprichter van het bedrijf, met pensioen, hij komt het liefste elke dag nog terug in het bedrijf. Dat
komt hemzelf ten goede omdat hij niet iemand is die de hele dag tussen de geraniums naar buiten
gaat zitten kijken hoe de wereld aan hem voorbij gaat.
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En het komt het bedrijf ten goede omdat men hem graag ziet, en het komt de klant ten goede
omdat hij in feite een wandelende encyclopedie is die alle onderdelen zelf in zijn handen heeft
gehad waardoor hij weet wat een motor nodig heeft om met garantie
de deur uit te gaan.
Dit alles is overgebracht op de voormalige bezemjongen die zich
opgewerkt heeft als directeur zodat wij als klant weten dat wij in
goede handen zijn. En zoals wij tijdens onze excursie voortdurend
verzorgd werden door zijn dochter Francis, de dochter van Han, de
huidige directeur en gastheer. Ook met name moet genoemd worden
Eddie. Hij weet werkelijk alles van diesels en wat er om de diesels
nog meer aan techniek zit, zoals de inspuitpomp.
Keizer motorenrevisiebedrijf, is wat je noemt een op de oude leest
geschoeid betrouwbaar familiebedrijf dat geheel met zijn tijd is
meegegroeid en dat elke dag doet.
We willen Han Peters en zijn team hartelijk bedanken voor de interessante en gezellige dag.
8) Verslag Voorjaarsrit / door Anja en Ries Vernooij
Op de prachtige zaterdagmorgen van 13 mei kwamen we met 21 equipes bij elkaar in Enspijk om
met onze Benzen de Voorjaarsrit te rijden, die door de fam Jonkers was uitgezet.
De weersvooruitzichten die week waren slecht, met veel regen op zaterdag, maar gelukkig hadden
de weerprofeten het bij het verkeerde eind en hebben we overwegend zonnig weer gezien.
We hebben genoten van een werkelijk prachtige route door de Betuwe langs de oevers en dijken
van de Linge en de Lek tussen Enspijk en Gorichem. Mark c.s hebben er een prettige rit van
gemaakt, geen moeilijke vragen of opdrachten, dus alleen maar rondkijken en genieten van de
auto’s en de omgeving. Tijdens de pauze liet de groep duidelijk merken dat ze daarvan erg
gecharmeerd was!
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We zijn geslingerd door pittoreske stadjes en dorpjes, enkelen waarvan we nog nooit gehoord
hadden: Gellicum, Rumpt, Renoy, Meerkerk, Ottoland (A,B,C!), Tienhoven, Langerak, Waal,
Nieuwpoort, Brandwijk, Spijk, Heukelum en … Onderweg konden we genieten van de Hollandse
natuur op zijn mooist: slingerweggetjes met bermbloemen en zicht op de Linge, dijken met wijdse
uitzicht over de rivieren, fruitbomen, veerboten, pittoreske huisjes met bruggetjes over smalle
stroompjes, weiden met koeien en weidevogels, draaiende molens en prachtige boerderijen.

Onderweg werd ons een heerlijke lunch voorgeschoteld in De Valk in Gorinchem, door Mark
getypeerd als ‘het meest deprimerende restaurant van Nederland’ maar daarvan hebben de
deelnemers niets van gemerkt door de gezellige sfeer onderling en de verhalen over al het moois
dat we die dag zagen. Al met al was het een zeer geslaagde dag. De thuisblijvers hebben echt iets
gemist. En de weergoden lieten blijken dat ze ons wel degelijk in de gaten hielden, want alle
combinaties waren nauwelijks terug in Enspijk of een onweer barstte los!
Mark en Ellie, namens de deelnemers bedankt voor de organisatie.
Naschrift van Jan Boeren: Helaas kon ik om gezondheidsredenen (energietekort) niet meerijden.
Daar de karavaan langs mijn dorpje reed, vond ik het fijn de deelnemers te zien en heb ik genoten
van de mooie Heckflossen. Wat een mooie auto’s toch…
9) Aanpassen Revell-model / door Bas de Leeuw
Omdat ik al een behoorlijke tijd besmet ben met het Heckflosse virus, heeft dit glorieuze model
meer interesse dan gemiddeld. Regelmatig surf ik op internet met zoekfuncties als Heckflosse,
W111 en 230S mede omdat ik in het gelukkige bezit ben van dit type.
Op onder andere Marktplaats kwam ik regelmatig
meerdere aanbiedingen tegen van een stalen model 1:18
Heckflosse 300SE van het merk Revell. Dit model is
door Revell tijdlang geprodu- ceerd maar wordt nu niet
meer gemaakt, maar wordt nog wel regelmatig op de 2e
hands markt aangeboden. Het model wordt in diverse
standaard kleuren aan geboden, onder andere in zwart,
en donkerrood met een zwart dak komen relatief vaak
voor. Omdat onze donkerblauwe 230S is uitgevoerd
met het zogenaamde 300 chroom pakket, lijkt dit model
1:18 in grote lijnen op onze „grote“ Benz.
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U begrijpt het al, het is nu eenmaal hobby; na wat bieden dus dit model gekocht van een ex
verzamelaar. De auto werd zorgvuldig verpakt in een schoenen doos afgeleverd, maar helaas had
de linker buiten spiegel de reis niet doorstaan. Gelukkig bleek de toch wel fragile ster voorop de
reis te hebben overleefd en was ik nu ook trotse eigenaar van dit schaal model. Natuurlijk op de
kast in de woonkamer. In mijn sociale omgeving mocht ik diverse malen uitleggen wat de
verschillen waren tussen onze „grote“ Benz en de „kleine“ wat resulteerde in het plaatjes zoek de
verschillen;
Dat werd dus het volgende lijstje;
-Andere kleur.
-230S heeft geen open dak.
-Model heeft geen antenne.
-Model heeft geen linker spiegel.
-Achtergrond grille andere kleur.
-Kenteken plaat.
-Andere kleur interieur.
-Type aanduiding achterop.
-White wall banden.
Kortom het model leek veel op onze auto maar met toch wel een aantal duidelijke verschillen. Al
snel opperde iemand om de modelauto verder aan te passen als „look-a-like“ van onze 230S. Nu
zag ik dat persoonlijk nog niet zo zitten maar al snel was mijn gepensioneerde oom, met handige
handen, bovenmate geïnteresseerd wat er allemaal moest gebeuren, kortom hij wilde het graag
proberen! Nadat hij de auto had meegenomen kregen we binnen twee dagen de melding dat de
auto eigenlijk niet voor demontage bedoeld was door Revell maar dat het toch gelukt was. Met de
volgende foto‘s.

Het eerste wat is aangepakt was het dichtmaken van het dak, dakluik erin gelijmd, daarna met vijl
oneffenheden weg gewerkt, plamuren, schuren, plamuren, schuren en in de grond verf spuiten. Ik
moet zeggen het ziet er echt perfect uit.
De chroomlijsten waren geplakt, en dat is met overspuiten niet te doen dus die zijn er met de föhn
afgehaald, inclusief de stickers op de achterklep. Het interieur was grijs en moest crème worden
wat na demontage goed onder de hand te doen was. De antenne is gecreëerd van een oude
veiligheidsspeld samen met reststuk van achterzijde oude oorbel. De linker buiten spiegel is
gemaakt van de achterzijde van de andere oude oorbel samen met het topje van de drukknop van
een balpen. Het klinkt best simpel maar het was veel gepriegel om het geheel in elkaar te
knutselen.
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Het stickertje met het logo achterop was niet zo mooi meer, dus goede raad is duur, naar de
plaatselijke Benz dealer geweest voor een Benz speldje of iets dergelijks wat bruikbaar zou
kunnen zijn. Na echt leuk meedenken teruggekomen met een grille uit een andere schaal model
auto met wat schade, en het logo hier uit weten te zagen en heel voorzichtig ook weer met de föhn
in de achterklep ronding gemodelleerd.
Omdat het op kleur laten mengen van de originele kleur toch wat extra kosten met zich mee brengt
hebben we voor een standaard kleur gekozen die behoorlijk de echte kleur benaderd.
Alles afgeplakt waar nodig en gespoten in de kleur.

De chroomlijsten zijn geknipt uit wrapfolie en met de föhn warm gemaakt en geplakt. Dit is een
korte zin, maar was veel werk, met een behoorlijk aantal keer opnieuw knippen natuurlijk. Nadat
de strippen erop geplakt waren nog een blanke lak laag er over gezet zodat de strippen er op
termijn niet af zullen gaan krullen.
Voor de typeaanduiding achterop 2 mm plakletters besteld, met een pincet begonnen maar uit
eindelijk met behulp van een speld netjes achter elkaar op de achterklep geplakt.
De banden hebben we “white wall” gelaten, want die staan nog op het verlanglijstje van de
„grote“ Benz. Tot slot de achtergrond grille ook grijs gemaakt.
Tijdens de aanpassingen kwamen we er nog achter dat de sierlijsten op de achter stijl van een type
300 iets anders zijn, dus dat is ook nog aangepast. Na montage is de auto gepolijst om enkele stof
deeltjes in de lak weg te werken.

Van al deze werkzaamheden werden we regelmatig met wat foto’s op de hoogte gehouden zodat
we de vorderingen op de gevoelige plaat konden volgen. Als verrassing kregen we het model op
een gepersonaliseerd bordes terug.
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Deze modelauto is voor mij met dit verhaal uniek geworden. Ik ben er erg blij mee en wil
natuurlijk met deze bijdrage ten eerste mijn oom erg bedanken voor de vele uren werk die hier in
gegaan zijn. Maar natuurlijk ben ik nieuwsgierig of andere freaks in de club ook dergelijke
modellen hebben, of willen, (laten) aanpassen en wat het resultaat is geworden.
Het lijkt me leuk om hier wat over te horen; e-mail; famdeleeuw@kliksafe.nl
10) Bring a Trailer …/ door Ad Overduin
Al weer een hele tijd geleden had ik Jan beloofd een bijdrage te leveren aan het Heckflosse
Infobulletin en dan met name gericht op de stationcars die in België gemaakt werden, de IMA
Universal. Soms heb je een trigger nodig om de daad bij het woord te voegen en in dit geval kwam
die trigger een klein beetje uit een onverwachte hoek. Sinds enige tijd volg ik regelmatig wat voor
auto’s er op de Amerikaanse website Bring a Trailer (http://bringatrailer.com/) te koop
aangeboden worden. Het is een website die zeer de moeite waard is en waar regelmatig zeer
zeldzame auto’s opduiken.

Op zich is dat al voldoende om uit te kijken naar de dagelijkse update, maar ik volg het aanbod
ook omdat er zo nu en dan een IMA Universal aangeboden wordt. In januari kwam ik zodoende
via Bring a Trailer uit bij de Duitse website www.mobile.de waar een Portugese handelaar zoals
hij zei maar liefst twee Universals aanbood. Met Portugese handelaren moet je toch altijd een
beetje oppassen. Ze hebben er een aardig handje van om dingen wat mooier of anders voor te
stellen dan ze in werkelijkheid zijn. Je kunt natuurlijk beweren dat dat niet alleen voor Portugese
handelaren geldt, maar dat is een ander verhaal ...
Omdat ik het leuk vind om van de Universals die ik tegen
kom op het internet zo veel mogelijk details en
informatie te verzamelen, besloot ik om via email
kontakt op te nemen met deze man in Portugal. Dat ging
erg gemakkelijk en Domingas Paiva, zoals onze
handelaar heet, kwam prompt terug met een antwoord.
Het bleek gedurende ons uitgebreide email verkeer dat
Domingas elke keer snel en vaak uitgebreid terug kwam
met antwoorden, foto’s en aanvullende informatie. Dat is
op zich natuurlijk fantastisch!
Nu is er nog iets wat de moeite waard is om te weten aangaande Heckflosse stationcars. Niet
alleen werden ze in België gemaakt, maar ook in Portugal werd er een versie gemaakt door een
lokale carrosseriebouwer, Santos.
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Deze Portugese stationcars wijken vooral af van de IMA Universals wat de achterklep en
achterkant van de auto’s betreft. Verder wijken ze ook aan de binnenkant af wat betreft de extra
(of derde) achterbank die je soms tegenkomt bij deze wagens. Bij IMA is die naar achteren
gericht, maar bij de Santos versies is deze naar voren gericht. In het geval van de advertentie van
Domingas zou dit ook nog een rol gaan spelen.
Maar laten we eerst terug gaan naar de advertentie. Alleen de aanhef is al genoeg reden tot
verwarring:
Mercedes-Benz 180 KOMBI Universal 200 D 1962
VERY RARE
De IMA Universal is namelijk nooit als een 180
geleverd. Dat type nummer verwijst naar de
voorgangers, de “bolhoedjes” of de pontons. Dan het
jaartal. De eerste Universals dateren van laat 1964 en
eigenlijk zijn de eerste pas echt in 1965 afgeleverd,
dus 1962 kan ook al niet. Interesting, niet waar?
Want de foto’s laten toch duidelijk zien dat de
stationcar een IMAUniversal is en zelfs de extra of
derde achterbank heeft.
Wanneer dat het geval is zit de vulopening voor de tank namelijk in het linker achterspatbord en
niet midden achter onder de achterklep:
Zodoende Domingas dus gevraagd of hij foto’s van de type plaatjes, het chassisnummer en
eventueel van de autopapieren zou willen emailen. Dat bleek geen enkel probleem te zijn en na
wat foto’s ontvangen te hebben blijkt al snel dat deze IMA Universal voorzien is van een
chassisnummer en papieren die inderdaad van een 180 ponton overgenomen zijn. Blijkbaar geen
probleem om zoiets in Portugal door de keuring te krijgen ... maar het klopt natuurlijk niet.
Verder maken de bijgevoegde foto’s ook al meteen duidelijk dat er wat Portugese huisvlijt in was
gaan zitten om deze Universal een beetje op te leuken ...
De kwaliteit van de aanpassingen ziet er op
het eerste gezicht niet al te onaardig uit en het
zijn met name de koplampen en de
achterlichten die het hebben moeten
ontgelden. De koplampen zijn een upgrade
naar de opvolgers van de Heckflossen, de
zogenoemde /8 modellen (W114 en W115).
De achterlichten zijn een stuk meer non
descript gewijzigd en lijken een beetje op die
van een Peugeot 404 Break maar ook weer
niet helemaal. Zeer waarschijnlijk toch van
een ander merk en type auto genomen.
Om e.e.a. terug naar origineel te brengen zijn
de koplampen geen probleem, andere
(originele) spatborden met originele koplampen zijn nog steeds wel te vinden. De achterlichten
vragen om aanpassing van het plaatwerk (wat een stukje moeilijker ligt, maar niet onmogelijk is)
en het vinden van originele IMA achterlichten.
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Helaas biedt de tweede door Domingas steeds consequent “IMA Universal” genoemde Santos
daarvoor geen soelaas, want die heeft de gewone achterlichten van de sedans.En de conditie van
dit weggevertje is trouwens ook niet om over naar huis te schrijven.
Beide auto’s staan momenteel nog steeds te koop en de blauwe is in zekere zin zeker nog de
moeite waard. De auto zou een goede basis kunnen zijn voor een restauratie. Enige (niet
onaanzienlijke) probleem is het ontbrekende oorspronkelijke chassisnummer en bijbehorende type
plaatjes ...
Domingas stuurde overigens nog meer foto’s van andere interessante Mercedessen. Hij heeft o.a.
een Ponton stationcar, een 170 ambulance, een W114 of W115 stationcar en de restanten van een
170 Cabriolet in de aanbieding!
Mocht je interesse hebben in een of meerdere van deze auto’s dan kun je altijd kontakt met hem
opnemen via email (ramalhoramos1@gmail.com).

11) Nieuwe leden stellen zich voor / door Saskia en Vincent Breur
De Aanschaf van een W111 220SEb coupe in Amerika ; Wat komt er allemaal bij kijken ?
Mijn naam is Vincent Breur en ik rij, samen met mijn vrouw Saskia, al jaren met veel plezier rond
in onze 450SL uit Amerika. Deze SL hebben we al vanaf 2007 en in de tussentijd hebben we de
oldtimerwereld en specifiek die van Mercedes-Benz beter leren kennen. Mijn oog viel steeds
vaker op de prachtige vormen van een W111 coupe en ik zat dus al tijden te zoeken op internet
wat er op dit gebied allemaal te koop is. In Nederland zijn ze helaas te vaak boven mijn budget of
er moest gewoon teveel aan gebeuren dus ik ging steeds vaker in het buitenland op zoek naar mijn
betaalbare droomauto.
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Het idee was om er voor de hobby een mooie Mercedes-Benz bij te kopen en deze langzaam aan
op te knappen, waardoor het ook een goede investering zou zijn, omdat deze coupe hopelijk sterk
in waarde zou gaan stijgen.
In Duitsland zijn ze sowieso te duur dus ik kwam al snel uit in Amerika. Op een gegeven moment
kwam ik een mooi exemplaar tegen op ebay en ben ik na overleg met Saskia gaan bieden. De auto
was roestvrij, had een goed draaiende motor, maar had wel een defect met de remmen.
Linksachter had de 220SEb coupe uit 1962 een platte band, maar dit zijn de kleinste problemen,
die je kan tegenkomen bij een auto van 55 jaar oud. Hij stond op een Copartvestiging in Boston en
dat is dus qua klimaat niet de beste kant van Amerika om een oldtimer te kopen.
Copart is een heel groot bedrijf, die schadeauto’s
opkopen, maar ook in beslag genomen auto’s
verhandelen etc. Ik zag er zelfs een keer een
prachtige T-Ford aangeboden worden dus het is
niet alleen kommer en kwel wat hier te koop
wordt aangeboden. Het maakt me wel extra
scherp naar de verkoper toe, maar om nou zelf
naar Amerika te vliegen voor een keuring ging
mij wat ver. Dit werd mij na de aankoop
veelvuldig gevraagd namelijk, want de kosten van
een vliegticket wegen, volgens vele kenners, niet
op tegen de kosten van een miskoop, maar dat is
achteraf natuurlijk altijd makkelijk praten.
Ik wilde deze auto graag hebben dus na veel emailverkeer en telefoontjes met de eigenaar heb ik
een winnend bod uitgebracht.
Maar dan…. hoe zit het met de betaling en hoe
krijg je de auto naar Nederland ? De aanbetaling
heb ik gedaan met Paypal, maar het resterende
bedrag werd mij gevraagd rechtstreeks over te
boeken op zijn rekening. Er wordt door Paypal
een commissie gerekend en daar zitten de meeste
verkopers niet op te wachten. Er is een gezond wederzijds wantrouwen, want krijg ik mijn auto
wel na betaling en hoe zit het met garanties, die klaarblijkelijk Paypal wel geeft op dit soort
betalingen.
Er is nog een methode en dat heet Escrow Service en dan betaal je aan de transporteur het bedrag
en diegene die de auto oppikt, rekent direct af met de verkoper dus dat is een hele veilige methode,
maar ook hier betaal je uiteraard een commissie van minimaal 289,- Daar heb ik dus niet voor
gekozen. Qua transporteurs zijn er veel mogelijkheden, maar aangezien ik in Pernis woon, heb ik
gekozen voor SCL in Schiedam. Zij regelen het wegtransport van de locatie naar de haven, de
overtocht, het debarkeren in de haven van Rotterdam en het inklaren van het voertuig. Zij kunnen
desgewenst ook de aanpassingen doen voor de Nederlandse wet (verlichting bijvoorbeeld) en de
RDW-keuring plus aanvragen van de Nederlandse kentekenplaten.
Na het goedkeuren van de offerte van SCL, moest ik diverse formulieren invullen om volmacht te
geven voor het transport van de Benz. Zo is er een Oldtimer verklaring motorvoertuigen, een
Shipper’s Export declaration, Written authorisation to prepare or transmit shipper’s export
information, machtiging directe vertegenwoordiging en uiteraard een Bill of Sale. Als dit allemaal
is ondertekend en verstuurd dan kan de auto opgehaald worden.
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De transportkosten inclusief verzekering tijdens het transport zijn ongeveer tussen 1500,- en
2.000,-, maar deze 220Seb coupe stond dan ook aan de oostkant van Amerika dus dat scheelt een
behoorlijk stuk omvaren.
Toen de auto eenmaal in de haven klaarstond in een container om opgepikt te worden, kreeg ik
een precies zien waar het schip zich bevindt. Normaal gesproken duurt het zo’n 20-30 dagen voor
de auto hier kan zijn, maar dat hangt er vanaf hoe snel zo’n container gevuld is, want er gaan 3-4
auto’s containernummer en de naam van het schip dus dan kan je bijvoorbeeld via
www.marinetraffic.comin een container. Pas als deze container vol is, wordt de container
vrijgegeven voor transport.
Vrijdag 9 maart was het dan zover. De
coupe stond klaar bij SLC in Schiedam
om opgehaald te worden. Ik had Joop
Jacobs van garagebedrijf Jacobs &
Gouw gevraagd om met een aanhanger
de Benz op te halen, want hij zou de
hele auto ook nakijken en klaar gaan
maken voor de APK en RDW voor we
een kenteken kunnen aanvragen.
Na betaling van de resterende
transportkosten en invoerrechten reden we naar de loods vol met bijzondere old- en youngtimers
en daar was de eerste kennismaking met de 220SEb coupe uit 1962. Het aangezicht was wat
minder fraai, want hij keek me aan met een pruilend mondje van; “ Kijk eens wat ze mij hebben
aangedaan.” Achteraf bleek namelijk dat de schakelarm van de automaatbak onder de auto was
losgegaan dus als je de automaat in D zette, bleef de bak gewoon in de P-stand staan. Ze hebben
wellicht in Amerika een haak achter de bumper geplaatst om de coupe te verplaatsen, maar met
blokkerende achterwielen trok men de hele voorbumper krom en kwam deze zelfs bijna helemaal
los. Hij kijkt dus niet vrolijk en ik dus ook niet als ik hoor wat een bumper moet kosten.
De auto is hier met een vorkheftruck op de aanhanger gezet, omdat
het ondoenlijk was om een wagen met blokkerende wielen op een
aanhanger te slepen. We dachten in eerste instantie dat de remmen
helemaal vast zaten en pas later ontdekten we de losgeschoten
schakelarm van de automaatbak.
De eerste kennismaking was dus een tegenvaller, maar gelukkig
waren de motor en de automaat goed en de onderkant keihard. We
hebben inmiddels de kleppen gesteld, andere uitlaat geplaatst, aan
de onderkant de vliegroest verwijderd en in de bitumen gezet, de
benzinetank verwijderd en ontroest en diverse onderdelen via
diverse adressen op de kop getikt, zoals een nieuwe grille, chromen
sierlijsten, wit stuur, kentekenplaatverlichting, houten sierlijsten
van de a-stijl, nieuwe bougies en nieuwe bougiekabels.
We zijn er nog lang niet, maar het is een heel leuk project en we hebben geen haast dus ooit zullen
jullie deze rode heer in een prachtig nieuw lichtblauw jasje aantreffen op een meeting. In Amerika
hebben ze hem overgespoten in brandweerrood en dit is helaas op zijn Amerikaans gebeurd dus de
voorbehandeling van de lak was niet goed en de rubbers zijn ook op veel plekken mee gespoten.
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Als we de auto dan opnieuw gaan laten spuiten dan krijgt hij weer zijn oorspronkelijke kleur
“hellblau” (G356) terug. In de voorruit zit een prachtige blauwe band dus dit komt met “hellblau”
ook veel mooier uit.
Ik krijg overal leuke reacties en ik zal af en toe iets posten op het forum over de vorderingen. Als
ik vragen heb of ik kom ergens niet uit dan weet ik jullie te vinden.
12) APK-wijziging / door Jan Boeren
Van de website van de Fehac komt het onderstaande bericht (zie www.fehac.nl), waarbij de APK
voor de vrachtwagens en bussen niet weergegeven is. Goed werk van de Fehac en bedankt!
50 jaar oude voertuigen in 2018 geheel vrijgesteld van APK
Via de FEHAC-site en een nieuwsbrief is al bekend geworden dat de FEHAC op het APK-front
twee successen geboekt heeft: de APK voor meer dan 30 jaar oude voertuigen blijft om de twee
jaar en de gehele vrijstelling gaat van de vaste grens van voor bouwjaar 1960 naar een
opschuivende grens bij 50 jaar en ouder.
FEHAC in overleg orgaan APK
Voor de belangenbehartiging van speciaal de
klassieke voertuigen zit de FEHAC in het
overlegorgaan APK. Behalve de overheid zitten
daar ook o.a. in de RDW en de BOVAG en dus ook
de FEHAC.. De praktijkervaringen komen daarin
ook langs. De FEHAC bepleit al jaren dat de grens
voor de algehele APK-vrijstelling op 50 jaar dient
te worden gesteld. Nu is dat voor voertuigen met
een datum eerste toelating (DET) voor 1-1-1960 en
dat is nu al 55 jaar geleden.
Officiële mededeling I&M
Van het Ministerie van I&M kwam deze mededeling: ‘Het Ministerie voor I&M neemt het door
de RDW gecoördineerde voorstel voor de implementatie EU APK-richtlijn (2014/45/EU) over,
inclusief het FEHAC-voorstel voor de APK-vrijstelling van voertuigen ouder dan 50 jaar. Op
aandringen van de FEHAC blijft het huidige 2-jaars regime voor voertuigen ouder dan 30 jaar in
stand, dit voldoet in praktijk prima.’
Ingangsdatum
De ingangsdatum is waarschijnlijk pas per 1-1-2018. Over de ingangsdatum in Nederland meldt
de RDW: ‘in overleg met het ministerie van I&M zal het vervolgtraject bepaald worden en
worden de voorstellen uitgewerkt in wet- en regelgeving. De EU Richtlijn moet per 20 mei 2017
geïmplementeerd zijn in nationale wetgeving en uiterlijk 20 mei 2018 worden toegepast’. En we
weten dat dit soort wijzigingen meestal per 1 juli of 1 januari worden ingevoerd worden dus het
zal wel 1 januari 2018 als invoeringsdatum gaan worden. Nog even geduld dus, maar voor met
name vrachtwagenbezitters en bezitters van klassiekers uit de ‘60-jaren is dit goed nieuws.
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13) Advertentierubriek / door Jan Boeren
Te koop:
Ik ben in het bezit van een W110 200D Heckflosse en wil hem
na 17 jaar verkopen. Het liefst verkoop ik hem aan een
liefhebber. Hij heeft al eens in de Zilverster gestaan, dus zeker
een auto die de moeite waard is. De auto is van het bouwjaar
1966 en hij is in augustus 1999 uit Zuid-Italië geïmporteerd en
sinds maart 2000 in mijn bezit. Bij de auto zit een taxatie
rapport. Mijn vraagprijs ligt op € 12.800,Informatie te verkrijgen bij Miriam Appels; mailadres: Miriam.appels@gmail.com

Iets te verkopen of iets te zoeken? Geef een berichtje door aan mijn mailadres en je advertentie
verschijnt in de volgende uitgave van ons Infobulletin.

14) 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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15) Onze sponsor stelt zich voor; Restauratiecentrum Stolk in Balkbrug / door Mw. Stolk
Rijdend in uw Mercedes klassieker door het prachtige landschap van het Reestdal in Overijssel
komt u tussen Balkbrug en IJhorst vanzelf langs de prachtig gelegen 18de-eeuwse boerderij met
historische voorgevel. Achter dit geheel verstopt treft u Restauratiecentrum Stolk aan. Een familie
bedrijf, opgericht in 1950, waar zorgvuldig en met heel veel passie gewerkt wordt aan de meest
diverse uiteenlopende historische voertuigen.
Maria Stolk zwaait de scepter over de museale rijtuigen afdeling. Pierre Louis en Jean-Louis Stolk
houden zich voornamelijk bezig met Mercedes-Benz oldtimers en klassiekers. Vele voertuigen,
van rijtuig tot automobiel, werden in de loop der jaren onderhanden genomen. Verschillende
rijtuigen, waarvan velen een museumstuk zijn, verlieten Balkbrug museaal geconserveerd of als
nieuw gerestaureerd en zijn terug te vinden in kastelen, musea en bij privé verzamelaars over de
gehele wereld.
Niets is te gek voor Stolk en zijn team
specialisten. In de door de familie zelf gebouwde
1300 m2 grote werkplaats komt u ogen te kort. Er
is zoveel oude kennis aanwezig in dit bedrijf dat
het met recht het Recreatiecentrum op het gebied
van historische voertuigen genoemd mag worden.
De trotse tweede generatie eigenaren Pierre Louis
en Maria rijden heel hun leven al in een
Mercedes-Benz. Hun ouders, aan beide kanten,
reden ook al in een Mercedes-Benz. En ook de
inmiddels derde generatie, Jean-Louis, rijdt nog
altijd in een Mercedes-Benz. De liefde zit dus in de familie genen. Inmiddels is de Mercedes van
toen de klassieker van nu. Klassiekers waar je nog ouderwets aan moet sleutelen. Dat is wat de
familie nog elke dag met passie doet. Familie Stolk heeft zelf ook een kleine verzameling
Mercedes-Benz oldtimers en klassiekers en rijdt dus nog bijna dagelijks in een Mercedes.
Het bedrijfspand is duidelijk ingedeeld in
verschillende afdelingen. De eerste afdeling direct na
binnenkomst is de Mercedes klassieker garage waar
men zich bezig houdt met periodiek reparatie en
onderhoud. Aan de wanden hangen rekken vol met
Mercedes-Benz speciaal gereedschap. In een voor de
klanten afgesloten afdeling zijn kasten vol met
Mercedes werkplaats handboeken, microfiches en
boeken met afstel gegevens. Stolk beschikt ook over
vele verschillende Mercedes-Benz diagnose en
uitleesapparatuur, geschikt voor het werken aan
Mercedes automobielen tot bouwjaar circa 2000.
Door de jarenlange ervaring weet Stolk precies de weg in Duitsland en andere landen bij het
zoeken naar de juiste Mercedes-Benz klassieker onderdelen en kan zo leveren tegen gunstige EU
importprijzen. Met grote regelmaat volgt Stolk trainingen en bijscholingen in het buitenland,
specifiek voor Mercedes klassiekers. Niet voor niets wordt Stolk Balkbrug door Mercedes-Benz
Club Nederland aanbevolen als vak garage voor service en onderhoud aan uw Mercedes-Benz
klassieker.
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Voor het restauratie werk gaan we een stukje dieper het bedrijfspand in. Verborgen achter de
Mercedes garage afdeling is een las- en smeedwerkplaats voor het plaatwerk. Hier staat ook een
straalkast . De volgende afdeling is een ware snoepwinkel voor de fijnmetaalbewerker. Familie
Stolk heeft een echte passie voor het restauratievak en ieder verdiend dubbeltje gaat weer terug in
de zaak. De inmiddels 3e generatie Stolk heeft dan ook de beschikking over een door vele jaren
heen opgebouwd machinepark om metaal te frezen, draaien, persen, ponsen, buigen, zetten,
knippen, snijden en boren. Maar er staat ook een forceerbank, Trumpf nibbel machine en Engels
wiel.

Daarnaast is de soldeer-,. de polijst-, en poetsruimte. Weer een deur door komen we in een grote
ruimte waar magazijnstellingen staan met allerlei maten bevestigingsmaterialen. Hiernaast staan
enkele oldtimers of klassiekers in afbouwfase na een grote restauratie. Aan het plafond een
hefinrichting om bij de oldtimers de body’s van onderstellen af te kunnen tillen. Hier hing ooit
ook de Affuit met kanon in waar Prins Bernhard op is begraven, want ja ook die is hier
gerestaureerd. Maar dat weten alleen de insiders, dus mondje dicht. Aan de linkerzijde zijn hier
twee van elkaar gescheiden afdelingen.
In de linker afdeling staan een aantal klassiekers die meer werk
dan alleen periodiek onderhoud nodig hebben, bijvoorbeeld
aan de motor of subframes. Aan de rechterzijde is een afdeling
waar aan de museale rijtuigen gewerkt wordt. We slaan
rechtsaf en komen in de voorbewerkingsruimte.
Nog verder in het pand is er een opslagruimte waar vele
verrijdbare karren staan waarop, voor elke klassieker waar aan
gewerkt wordt, de onderdelen netjes gerangschikt op liggen.
Vaak is één grote kar per auto niet genoeg. Verder staan hier
ook de auto’s te wachten tot ze aan de beurt zijn.
We gaan de andere kant langs terug en passeren een afdeling
waar aan de interieurs gerestaureerd wordt. Betreft de lederen
interieurs zijn er de laatste jaren veel nieuwe ontwikkelingen
geweest. Niets is zo mooi en waardevol als het originele
lederen interieur. Vaak denkt men veel te snel aan totale
vervanging. Dikwijls is renovatie van de lederen hoezen heel
goed mogelijk. Zo kunnen kleine beschadigingen en slijtage
plekken gerestaureerd worden en kan het leer net zoals in de leerlooierij bij Stolk professioneel
overgespoten worden in de juiste kleur met een authentieke leerverf. Uitgezeten vullingen en
veerpakketten kunnen vervangen worden. Zo behoudt je zo het waardevolle originele interieur met
de bijbehorende karakteristieke eigenschappen.
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Dan rest ons nog een afdeling, de ruim opgezette houtbewerkingsafdeling. Wederom vol met
specialistische machines. In veel vroege automobielen en historische voertuigen is hout verwerkt
in de opbouw van het koetswerk. Er is een grote voorraad jarenlang natuur gedroogd hout
aanwezig. En in een afgesloten ruimte staat een stoommachine waarmee Stolk zelfs stoom kan
maken om hout te buigen.
Stolk heeft een uitgebreide website waar u heel veel kunt lezen over onderhoud aan uw Mercedes
klassieker. Neem een online kijkje op onze website: www.stolkbalkbrug.nl
16) Uit het archief van Rob van der Does / door Jan Boeren
Uit het archief van Rob van der Does ontvingen we een bijdrage die als bijlage toegevoegd is. Dit
keer een kopie van een artikel met als thema veiligheid.
17) 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 septembernummer zo zal zijn. Het zou ook fijn zijn als zowel de bestaande 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 september 2017 opsturen
naar mijn mailadres. 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
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