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1) Voorwoord / door Peter van der Toorn
De klokken staan op wintertijd, de lucht is grijs, de strooiwagen heeft zijn zout over het asfalt
uitgestort en onze Heckflosse staat roerloos op de oprit te wachten op reparatieklusjes waar ik
dit jaar niet aan toe ben gekomen. Rijden is er niet meer bij op het gezouten asfalt en buiten
sleutelen ook niet.
Gelukkig is er tenminste nog het Infobulletin van ons Register en ik mag deze keer het
voorwoord schrijven. Het was mijn eerste jaar bij het bestuur van het Nederlands Heckflosse
Register en ook een bewogen jaar; oprichter Henk heeft aangegeven wegens leeftijd en
persoonlijke omstandigheden op termijn te gaan stoppen en dat gaat een gat slaan in onze club
dat moeilijk gevuld gaat worden. Ronald heeft een oproep doen uitgaan voor een nieuw lid
Dagelijkse Organisatie die je verderop in dit Infobulletin kunt vinden.
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De term Dagelijkse Organisatie mag je overigens ruim opvatten; ik ben begonnen onder
begeleiding van Simon en Ronald aan het aanpassen van onze site http://heckflosseregister.nl/
(let op de sneeuwvlokjes) door een tabje "Fotogallerij" toe te voegen en de site wat op te
schonen. Hierbij was ik het langst bezig om uit te vinden hoe de site technisch in elkaar stak,
het echte werk was hooguit één of twee uur per week.
En nu dus: allemaal reageren op de hulpkreet van
Roland!
Penningmeester Jan liet het hele jaar positieve berichten
horen over de financiën, we zijn spaarzaam en onze
sponsoren storten zeer tijdig hun bijdragen. Hierbij ook
een woord van dank voor de vele giften van onze
clubleden die reageerden op de oproep van Jan voor de
realisatie van onze internetsite.
Mark is bezig met het organiseren van Technische
Dagen en Toerritten. Er komt waarschijnlijk een
combinatie Toerrit en Technische Dag in NoordLimburg / Gelderland en een bezoek aan Noviol, de
importeur van Kendall olie in Nijmegen.
Dan over de inhoud van het huidige bulletin; de DO hartenkreet van Roland heb ik al
genoemd. Verder de reportage van de Najaarsrit, met uitgebreide aanvullende fotogallerij op
de site, een overzicht van de activiteiten van komend jaar, Dreams for you waarin een
terminaal zieke man een rit in een Heckflosse maakt. Het tweede deel van een soort
vergelijkend warenonderzoek tussen een Citroen ID 19 B en een Mercedes-Benz 190c.
(met deel één heb ik mij kostelijk vermaakt) En twee leden stellen zich voor met hun
Heckflosse verhaal.
Rest mij nog iedereen genoeglijke feestdagen te wensen en dat we elkaar volgend jaar weer
Heckflossend ergens mogen tegenkomen.
2) Versterking gezocht binnen de DO (Dagelijkse Organisatie) / door Roland van Keekem
Vorig jaar hebben we een soortgelijke oproep gedaan om de kartrekkers van het NHR bij te
staan en DO-er van onze club te worden. Wij waren zeer verheugd dat Peter van der Toorn en
Mark Jonkers zich bij ons aanmeldden. Peter is inmiddels webmaster geworden. In
samenspraak met Simon van Es (webbeheerder) en Roland van Keekem (algemene zaken)
houdt Peter de informatie op de website up to date en in de nabije toekomst ook op Facebook.
Hij heeft een prachtig fototabblad aangemaakt waarin een diashow van het Voorjaarsevenement is te zien. Er volgen meer foto’s van evenementen. Mooi werk Peter!
Mark assisteert Jan Boeren met de organisatie van de ritten; de afgelopen Najaarsrit is door
Mark georganiseerd met de aanmeldingen en de contacten met de uitzetter Martin van
Bruggen.
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DO-er-techniek
Henk Lith, die altijd het technische aspect verzorgt, heeft aangegeven zich uit het DO-schap
terug te gaan trekken. Het afgelopen jaar is dit, mede door zijn persoonlijke omstandigheden,
versneld doorgevoerd.
Dit houdt in dat we nu naarstig op zoek zijn naar een enthousiaste technische DO-er om ons
team te komen versterken. We zoeken iemand die ook enigszins computer / internet vaardig
is; tegenwoordig gaan alle contacten b.v. via de mail en het forum.
Om een indruk te krijgen van de taakinhoud geven we hierbij een gewenste taakomschrijving.
Maar iedere kandidaat kan hierin zijn eigen ideeën bij vormen en toepassen; het hoeft
allemaal niet zo strak.Eén van de doelstellingen van onze club is de uitwisseling van de
technische kennis van onze Heckflossen. Dit onderwerp willen we graag meer aandacht
geven, inclusief het gebruik van het forum.
Technische DO-er
1. Denktank techniek in de DO-groep
(hoe kunnen we o.a. de technische interactie tussen de leden verbeteren)
2. Organisatie Technische Dagen / stamtafelbijeenkomsten
(met assistentie van een andere DO-er)
3. Volgen posts / acties / reacties op het Forum (mbklassiekerclub forum)
http://www.mbklassiekerclub.nl/overige-typen-heckflosse-ponton-pagode-en-ouderf40.html
4. Contact met de Forumbeheerder
We zien jullie enthousiaste reacties graag tegemoet. Graag naar ondergetekende contactpersoon; e-mail: rolandvankeekem@ziggo.nl ; telefoon: 079-3415063 of 06-816 918 41.

3) Data activiteiten 2018 / door Jan Boeren
Ook in 2018 willen we weer een paar activiteiten organiseren. Noteer de onderstaande data
maar alvast in de nieuwe agenda. Nadere informatie wordt tijdig per mail rondgestuurd en
mochten er zich nog tussentijds wijzigingen voordoen, dan worden jullie daarover tijdig
geïnformeerd.
- zondag 27 mei 2018 Voorjaarsrit georganiseerd door Peter van der Toorn
- zondag 2 september 2018 Onderdelendag in Nieuwegein
- zaterdag 29 september 2018 Najaarsrit georganiseerd door Pierre Jongebloet

4) Verslag Najaarsrit / door Jan en Marry Witkamp
Met 17 equipes Heckflossen hebben we op zondag 8 oktober de Najaarsrit door het waterrijke
Noord-Holland Zuid gereden. De rit was
georganiseerd door ons clublid Martin van
Bruggen met hulp van zijn familie voor het
maken van foto’s onderweg. De deelnemers
kregen een keurig verzorgd routeboek uitgereikt.
De start- en eindlocatie was het Van der Valk
hotel in Katwoude, vlak bij Volendam. Na een
kleine toespraak van Martin met uitleg over de
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route en een welkomstwoordje door Roland namens de Dagelijkse Organisatie van het NHR,
gingen we om 11:00 uur met een stralende zon van start in zuidelijke richting naar
Monnickendam.
Zelf waren wij de derde auto, maar van Roland hoorde ik dat de politie bij de uitrit van het
hotel het overige verkeer tegen hield om de stoet Heckflossen de gelegenheid te geven om aan
de rit te beginnen, hoe mooi kun je het hebben!! Rond en in de omgeving Monnickendam is
ook een prachtig waterrijk natuurgebied met veel vogels. Monnickendam is een heel mooi
plaatsje met mooie huisjes en een oude haven die nu dienst doet als jachthaven. Er volgen nog
vele leuke plaatsjes zoals Ransdorp, Durgerdam, Holysloot enz, in een z.g. lintbebouwing.

We komen namen tegen waar we nog nooit van gehoord hebben, wel heel mooi. Ook komen
we door Broek in Waterland. Als je zo door deze streek rijdt over die smalle weggetjes, waar
veel tegenliggers keurig op die sliert Heckflossen wachten en je veel omhooggestoken duimen
krijgt, begrijp je ook waarom het hier Waterland heet. Het water in de sloten en kanaaltjes
staat bijna op dezelfde hoogte als de wegen. Ook vele mooie witte ophaalbruggetjes en
prachtige stolpboerderijen, die zo kenmerkend zijn voor Noord-Holland.
Onderweg mooie luchten en wij hebben één heel donkere wolk gezien, waar een klein beetje
regen uit viel, dat was tijdens de rit eigenlijk alles, voor de rest van de rit was het steeds
droog. Ook kwamen we twee keer langs de Zaanse
Schans, een toeristische trekpleister, er stonden nog
redelijk veel auto’s en touringcars geparkeerd. Zo
kwamen we aan in Krommenie, bij Café Restaurant
“De Krokodil” een mooie locatie, voor een zeer goed
verzorgd buffet met soep vooraf en een kroket, wat we
ons dan ook heerlijk lieten smaken.
Tijdens de lunch werden we nog een keer getrakteerd
op een buitje, maar daar hebben we geen last van
gehad. Na afgerekend te hebben konden we aan het
tweede gedeelte van de rit beginnen, wat eigenlijk ook weer een verrassende route was. Over
slingerende dijkweggetjes langs het Noord-Hollands kanaal, door de drooggelegde Schermer
en Beemster en via Purmerend terug naar Katwoude.
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Al met al een prachtige rit en een gezellige dag waar mijns inziens Martin en zijn familie heel
veel werk aan gehad heeft, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank. We hebben deze mooie
dag afgesloten met een drankje en nog een gezellig napraten. Martin, geweldig gedaan!!
5) Verslag dag “Dreams for You” / door Leo en Brigitte Verhaar
Na een oproep van de stichting “Dreams for You” had onze Roland van Keekem een oproep
geplaatst om aan de laatste wens van een terminaal zieke man te voldoen. Hierop hebben Leo
en Brigitte Verhaar gehoor gegeven. Hieronder het verslag hiervan.
Het verzoek van jou had heel wat voeten in de aarde. De Heckflosse stond namelijk al vijf
jaar in de stalling. Maar mijn vrouw zei: “Leo dit moet je doen. Als je iemand die terminaal
ziek is een plezier kan doen met een ritje in jouw Mercedes dan moet je dat doen”. Zo gezegd,
zo gedaan.
Okay, wij naar de stalling, maar starten
ho maar. De startmotor was kapot. Nadat
deze bij Opdam gereviseerd was startte
de auto warempel weer. De volgende
stap was de APK-keuring, want de Benz
was al 5 jaar geschorst. Jullie snappen
het al; afkeur.
Er zat ruimte in de fuseepen. Tja en waar
haal je op korte termijn een fuseepen
vandaan. Gelukkig vonden we in Krommenie bij een Mercedesspecialist een goede fuseepen.
Die erin gezet, naar die zat veel te strak en dus weer opnieuw alles uitgekotterd en ja hoor, we
konden rijden.
We hebben Rein thuis opgehaald in Leiden. Daarna zijn
we met hem naar zijn ouderlijk huis gereden en daar
stond een Austin uit 1948 gereed voor een fotosessie.
Rein’s wens was nog een keer op de foto met die groene
auto. Boven zijn bed in de woonkamer hing namelijk een
foto van zijn ouders, zijn broer en hemzelf, maar dan
gemaakt 60 jaar geleden.
Daarna kreeg hij een Surinaams buffet aangeboden, dat
samengesteld was door een collega van de KLM en
hierbij waren zijn familie en vrienden uitgenodigd.
Deze dag was in stand gekomen door de stichting
“Dreams for You”, die de laatste wens van ernstig zieke
volwassene in vervulling laat gaan.
Het was mooi dat we hier aan mee mochten doen.

Beste Leo en Brigitte: veel dank voor jullie medewerking. (redactie)
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6) Citroen ID 19 B versus Mercedes-Benz 190 c (deel 2) / Dick Schornagel (MBCN)
In dit Infobulletin het tweede deel van het artikel Citroen ID 19 B versus Mercedes-Benz
190c. In de vorige uitgave was het de beurt aan de Citroen en nu komt de Heckflosse aan bod.
Het onderstaande artikel kwam tot stand voor het magazine De Zilverster van de MercedesBenz Club Nederland (MBCN). De Zilverster is een tweemaandelijks magazine dat verstrekt
wordt aan de leden van de MBCN. (zie ook www.nederland.mercedes-benz-clubs.com)
De W110 190c is van ons clublid Mark Aarts (ook MBCN-lid) en om die reden mochten wij
dit artikel onverkort publiceren in ons Infobulletin. Wij zijn de MBCN-redactie daarvoor zeer
erkentelijk en een oprecht “dank je wel” is hiervoor zeker op zijn plaats.
Moderne Mercedes
Mercedes-Benz had in de jaren vijftig een mooi modellenprogramma samengesteld dat door
de trouwe klanten met veel respect werd ontvangen. Maar het werd tijd voor iets geheel
nieuws en de directie was in 1956 al begonnen om daar over na te denken. Bijvoorbeeld of het
programma moest worden uitgebreid met een nieuw (goedkoper) model, en welke actieve en
passieve veiligheidsmaatregelen nog nodig waren. Mercedes deed dankzij de briljante
ingenieur Béla Barényi met groot succes al langer botsproeven dan wie ook in de autowereld
en had als eerste fabrikant al een serieuze veiligheidskooi. In 1959 werd de zogenaamde
Ponton B geïntroduceerd, een totaal nieuwe auto: de 220-serie (W 111), het model met de
bekende vinnetjes (Heckflosse) in de uitvoeringen 220 b, 220 Sb en 220 SEb.
Bij Mercedes stond al sinds de jaren vijftig de letter E voor Einspritzung, ofwel
brandstofinjectie. Twee jaar later kwamen de 220 SE Coupé en Cabriolet erbij en de drieliterzescilinder 300 SE, 300 SEL plus de 300 SE Coupé en Cabriolet (W 112). Bij deze laatste viel
op dat de vinnetjes alweer waren verdwenen; wat dat betekende, ontdekten we pas in 1965
toen de 250 S en 250 SE (W 108) verschenen. Maar zover zijn we nog niet.
De zescilindermodellen kregen staande
koplampen (van de 300 SL Roadster)
en een langere neus plus dubbele
bumpers. In 1961, met de verschijning
van de viercilinder 190 en 190 D (W
110), nam Mercedes afscheid van de
‘Bolhoed’-modellen uit de jaren vijftig.
Het personenautogamma was nu geheel
vernieuwd en de basis was gelegd voor
de komende tien jaar. Afgezien van
enkele facelifts, andere motoren en wat
aanvullingen bleef de Ponton B tot
1968 ongewijzigd in productie.
De viercilinderserie had ronde koplampen en een 15 cm kortere neus, terwijl de rijke
chroomversiering van de zescilinder W 111 ontbrak, anders zou het visuele onderscheid wel
erg lastig worden. Zowel de zescilinder-W 111 als de viercilinder-W 110 werd goed
ontvangen. Het waren zonder meer elegante auto’s (vooral de zescilinders met hun lange neus
en exclusieve chroomaccenten), ze deden met die staartvinnen nog nét mee aan de heersende
mode, maar toch weer niet ál te opvallend, en ze hadden allemaal een ruim interieur en waren
geweldig solide afgewerkt en degelijk gebouwd. Veiligheid voor de passagiers stond voorop.
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Vrij sober
De W 111 en W 110 maakten gebruik van een deel van de bodemplaat van de Ponton A,
voorzien van een nieuw hulpchassis aan de voorzijde met daaraan de wielophanging. Aan de
achterkant kwam een verbeterde versie van de pendelas met een laag scharnierpunt en een
compensatieveer in het midden. Deze wielophanging stond garant voor een comfortabele
vering. Mercedes maakte nog gebruik van een worm-en-rolbesturing, stuurbekrachtiging was
een optie. Schijfremmen en een dubbel remsysteem werden pas vanaf 1963 gemonteerd. Alle
Mercedes-Benz-sedanmodellen van die tijd kwamen met een handgeschakelde
vierversnellingsbak. Normaal werd deze bediend door middel van een hendel aan de
stuurkolom, een vloerpook was op bestelling leverbaar. Het interieur was vrij sober voor een
auto uit deze prijsklasse. Voorin stonden twee ruime stoelen en achterin had je een
driezitsbank zonder middenarmsteun. Een ijzersterke ruitjesbekleding was standaard,
elektrisch bediende ruiten een extra, evenals leren bekleding. Maar dat zag je maar zelden,
want dergelijke opties, zoals ook een automatische transmissie vanaf eind 1963, waren toen
erg duur.
De W 110 was de eerste Mercedes die je ook als stationwagen kon bestellen. Mercedes
maakte deze ‘Universal’ niet zelf; die kwam of bij Christian Miesen uit Bonn vandaan of van
Karrosseriefabrik Binz & Co in Lorch/Würth.
Bij de latere 200-modellen (W 110 van 1965 tot
1968) kwam de Universal ook wel van IMA in
België. De meeste van deze ombouwmodellen
waren trouwens bestemd voor gebruik als
ambulance. De 200 was in 1965 de opvolger van
de 190 c. Aan de buitenkant is die van de bijna
gelijke 190 c vooral te onderscheiden door de
combilampen onder de ronde koplampen en de
luchtuitlaten in de C-stijl zoals bij de zescilinderW 111.
Verder kreeg de 200 (en 200 D) een grotere motor van 1.988 cm³; in het geval van de
benzinemotor met twee Solex-carburateurs en een vermogen van 95 pk. Deze verving de oude
80-pk-motor uit de 190 c die een cilinderinhoud had van 1.897 cm³, gevoed door een enkele
valstroomcarburateur van Solex. De 200 D met voorkamerdieselmotor had een Boschinjectiepomp en leverde 55 pk bij 4.200 rpm. Echt een motor voor mensen met geduld en
gevoel voor zuinig rijden! Alle viercilindermotoren uit deze series hadden hangende kleppen
en een enkele bovenliggende, door een duplexketting aangedreven nokkenas. Uiteraard
verliep de aandrijving via de achterwielen, door middel van een gedeelde cardanas. Van de
190 c en de 190 D produceerde Mercedes-Benz tussen 1961 en 1965 ruim 356.000
exemplaren en tussen 1965 en 1968 van de 200 en 200 D nog eens bijna 232.000 stuks. In
totaal bijna 600.000.
Snoek en Heckflosse
Met een beetje humor zou je kunnen zeggen dat deze twee totaal verschillende auto’s alleen
een gelijk aantal wielen hebben.
De Mercedes is een voor zijn tijd moderne auto met enkele gepaste stylingdetails zoals dus de
bekende staartvinnen uit de jaren vijftig en zestig, maar ook de semi-panoramische voorruit,
dunne raamstijlen, lange overhang aan de achterkant en rechte, traditionele lijnen.
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Met uiteraard de bekende Mercedes-grille plus, fier en onvermijdelijk, de ster op de neus. Eén
en al traditie, mooi en voorspelbaar, typisch jaren zestig. De Citroën is in alles anders. In het
koetswerk vind je vrijwel nergens een recht stukje plaatwerk. De neus is laag en aan de
voorzijde rond van vorm, de voorkant van de auto is breder dan de achterkant, iets wat je ook
in de afwijkende spoorbreedten terugziet, de bandenmaat voor en achter is ongelijk (kleinere
maat achter), de raamstijlen zijn extreem dun, de achterruit heeft een zeldzame vorm die je
niet in één woord kunt omschrijven en verder zijn er nog genoeg kleinere details om dieper op
in te gaan. We beperken ons tot het doorschijnende kunststof dak, de door de achterschermen
afgedekte achterwielen, de ‘trompetten’ bij de achterruit met daarin de achterclignoteurs en de
nauwelijks zichtbare grille aan de voorkant. Nergens staat het merk of het type vermeld,
alleen de Double Chevron op het korte kofferdeksel verraadt het geheim. Voor wie het nog
niet wist…
Ook de interieurs verschillen in de
meeste opzichten. Het meubilair
van de Mercedes is traditioneel van
vorm met een binnenvering in de
zittingen terwijl de Citroën-stoelen
met schuim lijken te zijn opgevuld.
In de Mercedes zit je óp de stoelen,
in de Snoek zak je na het instappen
bijna weg naar hurkhoogte. Dat lijkt
even ongemakkelijk, maar als je
eenmaal zit, dan houd je het daarop
vele uren lang vol. De ID 19 is
ruimer dan de Mercedes, vooral achterin is de beenruimte enorm. Je hebt ook hoofdruimte
genoeg, maar dat geldt voor beide auto’s.
Bij de Mercedes is een moderne, verticale snelheidsmeter gemonteerd. Het lint dat de snelheid
aangeeft, verandert om de zoveel kilometers snelheid van kleur, om bij hogere snelheden met
rood te eindigen. De andere instrumenten zijn links en rechts van de snelheidsmeter geplaatst.
Een van de voor Mercedes typerende instrumenten is de oliedrukmeter.
Bij de Citroën is evenmin een normaal instrumentarium gemonteerd, al is in de ID 19 alles
wel veel simpeler dan bij de DS en is hier, in de rechthoekige behuizing, de snelheidsmeter
een eenvoudige naald. Onderin zitten een brandstofmeter en een temperatuurmeter plus een
paar controlelampjes waaronder een groot rood licht dat aanfloept wanneer met het
hydraulische systeem iets mis dreigt te gaan. Een toerenteller heeft geen van beide, normaal in
de jaren zestig
Twee zaken vallen direct op bij de Mercedes en Citroën en dat is in de eerste plaats het
verschil in kwaliteit. De Mercedes is in alle details voelbaar solide gebouwd waar bij de
Citroën voelbaar en zichtbaar lichtere materialen zijn gebruikt. Maar die zijn wél effectief.
Het tweede grote verschil is het stuurwiel: éénspaaks en een met kunststof omwikkelde rand
bij de Citroën en een normaal stuur bij de Mercedes, met twee spaken en een stootkussen.
Bovendien heeft de Mercedes een claxonring en de Snoek een claxonknop, die tevens dienst
doet als lichtschakelaar, aan de stuurkolom.
Maar dan vinden we bijna op het laatste moment nog een niet onbelangrijke overeenkomst:
beide auto’s hebben een stuurkolomschakeling van de standaard gemonteerde vierbak. Die bij
de Mercedes traditioneel achter de motor is geplaatst, maar bij de Citroën helemaal voorin de
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auto ligt. Dus nog vóór de motor. Maar we gaan nog even door, want beide auto’s hebben ook
een viercilindermotor, voorin in de lengterichting gemonteerd, die van de Citroën meet 1.911
cm³ en levert 83 pk, de Mercedes heeft 1.897 cm onder de kap, goed voor 80 pk. Dus dat
ontloopt elkaar niet zo veel.
Wat elkaar wél ontloopt is de aandrijving: aan de
achterwielen bij de Mercedes en aan de voorwielen bij
de grote Citroën. Dat verklaart ook meteen de vlakke
vloer in de Fransman en de traditionele middentunnel
bij de Duitser. En omdat de motor in de Citroën verder
naar achteren is gemonteerd dan die in de Mercedes,
steekt deze diep het interieur. Nóg meer verschillen?
Ja, meer dan je denkt, als je maar blijft zoeken.

Citroën ID 19 B 1968
Een glanzend donkerblauw gespoten carrosserie met een zwart dak en een mosterdgele
bekleding, zoiets zag je destijds alleen bij Citroën. En dan vooral bij de DS ofwel de Snoek.
De auto van Michiel Achterberg is een exemplaar uit 1968; als kenner vermoed je dat hier iets
niet klopt als je naar de neus kijkt. Of is dit misschien nog een overjarig model uit 1967? Niet
dus, deze auto is in een vorig leven teruggebouwd naar de vorige neus (de tweede neus dus),
waardoor hij een iets klassieker uitstraling heeft. De puntige vérstralers die naast de ronde
koplampen zijn gemonteerd waren toen ook al een optie. Ze staan erg goed en doen
vermoeden dat het om een DS 19 gaat. Maar nee, deze auto is echt een ID 19 B.
Michiel is een echte ‘Citrofiel’. Naast deze ID 19 heeft hij voor zijn gezin ook nog een
Citroën C4 Picasso. Een familieauto, maar ook de ID wordt dagelijks gebruikt. Michiel
Achterberg is grafisch ontwerper en was in zijn jeugd al door het unieke design van de Snoek
gegrepen. De oorsprong van zijn liefde voor dit model ligt dan ook vrij diep: “Vroeger, toen
ik jong was, stond er bij ons in de straat altijd een Snoek die dagelijks werd gebruikt. Vooral
het bijzondere ontwerp dat boven alle andere auto’s uitstak, sprak mij toen al enorm aan”.
Toen hij veel later eens met iemand in diens Snoek was meegereden, was Michiel verkocht.
Zo’n auto wilde hij ook. Zijn eerste Snoek was van 1972; hij heeft er bijna zeven jaar mee
gereden. Na een lekkage in het dak en mislukt laswerk aan de dakstijl was voor Michiel, waar
het deze auto betrof, de maat vol en begon hij zich aan zijn Citroën te ergeren. Het dak was
niet meer goed te krijgen. De Snoek verdween en er kwam een 2 CV naast de Picasso.
Maar toen in december 2010 deze ID
19 B in de familie kwam, moest de
Eend worden verkocht. “We hadden
opeens drie auto’s en dat was iets
teveel, zo vond ook mijn vrouw”, aldus
Michiel, met duidelijk hoorbare spijt in
zijn stem. Maar hij is erg blij met deze
‘nieuwe’ Citroën en rijdt er dagelijks
mee naar zijn werk. Hij heeft er
inmiddels al zo’n 80.000 à 90.000 km
mee gereden.
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Maar er is intussen ook wel het een en ander aan gedaan. De aanvankelijk rode auto werd
korte tijd na de aanschaf blauw gespoten, de voor- en achterschermen werden door polyester
exemplaren vervangen (dat is niet te zien!) en hij heeft er een vouwdak uit een Renault
Twingo in laten monteren. Het nieuwe ‘beige’ interieur zat er al in toen hij de auto kocht en
dat ziet er ook nu nog steeds schitterend uit.
Zweven
Nou, en dan mag ik weer eens in een Snoek rijden. Lang geleden, maar het sfeertje is
onveranderd. Lekker diep wegzakken in de stoel met de opvallend korte rugleuning, de sleutel
onderin het stuurslot frunniken en dan op zoek naar de startknop tussen de ongemarkeerde
knopjes op het dashboard. Makkelijk genoeg, en de motor springt meteen aan. Eerst even
wachten totdat de auto zijn ‘rijhoogte’ heeft bereikt en dan de stuurhendel naar je toe en naar
boven.
De ID 19 van Michiel heeft een nieuwe versnellingsbak gekregen, wat inhoudt dat er vijf
overbrengingen voorhanden zijn. Dat rijdt op de snelweg wel zo rustig, want zo’n vierpitter
schopt nogal wat herrie. Onder begeleiding van de bekende sis- en slurpgeluiden van de
bekrachtiging rijd ik zonder te schokken weg. Deze auto heeft een goed aangrijpende
koppeling. De bediening van de handbak gaat kort en krachtig en vertoont geen enkele
weerstand. De motor trekt goed en zonder dat je nou zo hard vooruit springt, versnelt de oude
Citroën prima. Meer dan genoeg om goed met het verkeer mee te komen. De besturing voelt
precies goed aan, niet te licht en niet te zwaar en je kunt met deze Fransman lekker de bocht
induiken. En dan die vering! Je zweeft bijna zonder dat je bang hoeft te zijn dat de auto er met
je vandoor gaat! En de magistrale manier waarop je al die vreselijke verkeersdrempels kunt
‘nemen’. Ik was het bijna vergeten hoe geweldig zo’n DS of ID aanvoelt. Wat moet dat in de
jaren vijftig toch een unieke ervaring geweest zijn, toen alle andere auto’s nog een stalen
vering hadden. En meestal niet eens zo’n beste, met starre assen en bladveren en zo.
Mercedes-Benz 190 c 1965
De Wageningse hoogleraar Mark Aarts was heel vroeg al een Mercedes gewend: zijn vader
reed er mee, onder andere omdat het zulke sterke auto’s waren. Voor dagelijks gebruik heeft
hij een Volvo 940; meestal gaat hij op de fiets naar zijn werk. Hij heeft geen autohobby, maar
toen hij tegen een advertentie van een 190 c uit 1965 aan liep, ging hij toch eens even kijken.
De auto stond bij een lokale
handelaar en had heel weinig
gereden. Het was een in ons
land
zeldzame
vinnetjesMercedes met benzinemotor.
Nederlanders
kochten
een
Mercedes-Benz immers vooral
vanwege de sterke dieselmotor.
Maar dit exemplaar kwam uit
Frankrijk en was volgens de
overlevering van een oude dame
geweest. En daarna naar een
Fransman gegaan voordat de
auto in Nederland kwam.
Mark kocht de auto in september 1997 en is de derde eigenaar. Hij gebruikt ‘m vooral als
hobbyauto. “Ik schat dat ik er sinds de aanschaf zo’n 70.000 km mee heb gereden en hij is
vrijwel helemaal probleemloos geweest”, aldus Mark.
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“We zijn er twee keer mee blijven staan. De eerste keer door een breuk in een koperen buisje
tussen de kachel en het koelsysteem en later nog een keer met een elektrische storing.”
De auto maakt een erg originele indruk, vooral in het interieur. De bovenkant van de
rugleuning van de achterbank is door de sterke Franse zon-inval vrijwel helemaal verdwenen
en over de bekleding van de voorstoelen zijn hoezen aangebracht.
“Die had mijn vader nog op zolder liggen. En ja, ik moet nu toch wel eens wat aan die
achterbank doen”, zegt Mark terwijl we samen nog eens in het heerlijk originele interieur van
1965 (!) rondkijken.
Aan de buitenkant waren me al direct enkele zaken opgevallen. De 190 c van Mark heeft de
extra lampen onder de koplampen zitten die in 1965 op de 200 standaard werden en de
knipperlichten op de spatschermen vervingen. We gaan rijden en wanneer ik met de sleutel de
motor start, rolt het typerende, ietwat rauwe viercilindergeluid het interieur binnen. De
besturing is niet bekrachtigd, maar de zwaarte van het sturen valt mee. Bij langzaam rijden
voelt de besturing nog indirect aan, maar op snelheid vervaagt dat en geeft de worm-enrolbesturing steeds meer gevoel aan de bestuurder door.
De vier versnellingen worden
met de dunne stuurhendel
moeiteloos geschakeld en het
genieten kan beginnen. Je voelt
hoe comfortabel Mercedes in de
jaren vijftig al was met zijn
ingenieuze pendelas. Die je
overigens wél in de gaten moest
houden bij bocht-in en gas-los,
maar een Mercedesrijder van
destijds kende het grapje door
en door. De motor laat zich
goed horen en volgens Mark
komt dat omdat er een stuk
geluidsisolatie onder de motorkap ontbreekt. Maar hij kan er goed mee leven. Dat is maar
goed ook, want hij heeft geen verkoopplannen. Mark vindt zijn Mercedes gewoon leuk. En
garagebedrijf Van den Brand in Uden houdt ‘m technisch wel op de weg.
Niet te doen
Waarom moet ik in deze artikelreeks nou ook altijd een eindoordeel vellen? Bij deze twee
totaal uiteenlopende auto’s is dat gewoon niet te doen. Ze zijn zó verschillend qua karakter,
uiterlijk en rijbeleving en ja, ook wat de kwaliteit betreft, dat ik ze eigenlijk allebei wel zou
willen hebben. De ID 19 vanwege zijn futuristische uiterlijk en vooruitstrevende techniek, en
de 190 omdat die zo mooi solide is en ook zo’n leuk tijdsbeeld geeft. Rijden doen ze allebei
goed, maar ja, ook weer zo heel verschillend van elkaar. Echt jaren vijftig, zo’n groot
onderscheid. Toen kon dat allemaal nog. Ach, weet je, doe ze allebei maar...
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7) Een bijzondere Heckflosse / door Jan Boeren
Ergens op internet vond ik deze wel bijzondere Heckflosse. Tegenwoordig zou dit een
“shooting brake”genoemd worden. Over de schoonheid zullen de meningen wel verschillen,
maar technisch gezien is het qua koetswerk wel een knap stukje werk.

8a) Leden stellen zich voor / door Bert van Elst
Het is december 2014. Alles is begonnen met een
Mercedes-Benz W 123. Deze vond ik altijd al een
enorm mooie wagen. En ook deze beginnen toch
stilletjes aan uit het straatbeeld te verdwijnen. Maar
om echt mee te gaan met de Mercedes oldtimerwereld
moet je natuurlijk wel met iets ouders afkomen …
Na wat surfen op internet zag in een mercedes Ponton
(W 180) te koop staan in Nederland. Samen met mijn
vader ben ik in december 2014 gaan kijken naar deze
wagen en ik was op slag verliefd op deze auto. Maar
in dezelfde schuur stond dus ook een Mercedes
Heckflosse (de liefhebber van onze pa).
Tja daar sta je dan, ik wilde ozo graag die Ponton en
ons vader, die wilde de Heckflosse. Na lang overleg
hebben we besloten de twee wagens samen aan te
kopen.
- de Mercedes-Benz Heckflose W 110 190c serie van
1964
- eerste lak
- eerste eigenaar
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- alle originele boekjes aanwezig
- de originele datakaart
- en de originele motor
- Mercedes-Benz Ponton W 180 van 1958
Deze auto was al wel gerestaureerd, maar niet naar onze normen en moet in de toekomst
zeker nog eens opnieuw onder handen worden genomen. Maar momenteel is hij nog veel
te mooi en rijd ik er liever eens mee naar een oldtimer bijeenkomst.
Dat komt dan goed uit, ik met mijn Ponton en onze pa met de Heckflosse.
Voor de inklaring van de Heckflosse zijn we gewoon naar de douane gegaan met deel 1 en 2
van het Nederlandse kentekenbewijs, en met aan verkoopovereenkomst. Dan ontvang je van
de douane de benodigde documenten en zetten ze daar enkele stempels op. Dat kost bijna
niets en daarmee ga je in België naar de keuring. Daarna kun je de papieren aanvragen

Onlangs kreeg ik van een oudere man nog een aanbod om zijn oude Mercedes over te nemen,
een Mercedes Diesel van 1984. Als je dan al een Ponton A, een Heckflosse en een W 123
hebt, dan kon deze er ook nog wel bij…
Nu is het nog ergens stilletjes wegdromen van een Mercedes type 170… Maar vroeg of laat
zal deze ook nog wel eens ergens te voorschijn komen…
PS
Ik ben nog vergeten te vertellen waarom ik van de kevers overgestapt ben naar Mercedes.
Van de keverkes kun je helaas bijna originele VW- onderdelen meer krijgen via Volkswagen.
Je kunt die gewoon niet meer bestellen of ze doen er geen moeite voor, ik weet het niet.
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Bij Mercedes kan je bijna alles nog nieuw origineel bestellen. Maar veelal hebben ze de
gewenste onderdelen nog op voorraad bij de Mercedes dealer (dit vind ik echt mega bij
Mercedes)
Inmiddels staan de Mercedessen netjes gestald tussen de VW-Kevertjes (mijn eerste grote
passie).

8b) Leden stellen zich voor / door Pierre Jongebloet
Zoals beloofd Jan, hier de geschiedenis van mijn relatie met mijn W111 Coupé
Jaaaaren geleden, ik was net uit Dienst en dus 21, woonde ik nog in Amsterdam. Ik kocht toen
een witte W111 Coupé met een dondergrijs dak, rood leer van binnen, van de oprichter van de
Casa Rosso . De auto liep maar op een paar cilinders, maar dat moest te repareren zijn. Dat
was ook zo. Mijn ouwe heer kende zowat half Amsterdam, en gelukkig was één van hen
werkzaam bij de fa.Van Rijn, toen de importeur van Bosch. In ruil voor een doos sigaren had
ik een nieuwe inspuitpomp. Zo ging dat in het pré-computer tijdperk......
Pa zat in de WAO en prutste de pomp er op een middag op en toen ik uit mijn werk kwam
liep de auto weer als nieuw, ha ha. Maar, zoals die dingen gaan, na een paar weken zei
iemand in de kroeg dat ie de auto wilde kopen. Begin maar vast te tellen, zei ik, en na nog wat
heen en weer was de auto van hem. Goed verdiend, dat wel, maar geld moet rollen, dus niet
lang daarna was het op, jammer. Gelukkig had ik thuis mijn 220S Heckflosse nog, dus rijden
ging nog prima.
Dan wordt er getrouwd, 2 kindjes gemaakt,
geëmigreerd naar Friesland waar ik in de
bootjes terecht kwam. De mooiste baan van
het land, maar echt rijk werd je er niet van. Op
een gegeven moment (ik had net onze boot
verkocht en dus wat liquide middelen), begon
het autovirus weer te kriebelen. Van een deel
van de opbrengst van de boot kwam er een
Toyota Supra van een paar jaar oud (ik heb
hem nog, ik kom haast niet meer in de kroeg)
en even later voor de vrouw een uitgewoonde
MG Bgt uit Californië.
Zo leerde ik restaureren...Aldus de motor gereviseerd, bak en overdrive ook, omgebouwd naar
overdrive op 3 en 4 (makkelijk hoor), dus een MG met een zuinige 6-bak.
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Auto kaal gemaakt en opnieuw gespoten, zwart met veel chroom en groen getint glas:
geweldig! Opnieuw bekleed, ook een kunstje want ik werkte voor een zeilmakerij, kortom,
hele auto nieuw opgebouwd, met de complimenten van de keurmeester van de RDW. Hij had
nog nooit zo'n mooie gezien, en z'n broer handelde in die dingen. Een paar jaar trots mee
rondgereden, vooral in de winter, je kwam echt geen andere klassieker tegen toen in de
winter. Toen de auto voor de toen nog jaarlijkse APK bij m'n maatje (Toyota-dealer) stond,
kwam er iemand langs die verliefd werd op de MG. Nadat ie die dag voor de derde keer was
komen kijken, werd ie de nieuwe eigenaar voor 500 gulden onder de taxatieprijs......en had ik
weer geld omhanden wat niet naar de studie van de kinderen moest.
Het duurde maar even of de W111 coupé
kwam weer in beeld, maar dan wel precies
die... Automaat natuurlijk, en dan wel aan
het stuur, schuifdak, leer, en niet iedere
kleur. Vanwege het interieur moest het een
220 of een 250SE worden, de 280 is wat
eenvoudiger. Dus werd het zoeken naar een
250SE. Zoeken, zoeken, en uiteindelijk vond
ik er een in Den Haag bij een handelaar in
sportwagens. Daar paste de Mercedes niet
tussen en ik deed een belachelijk bod, wat de
man niet accepteerde. Toen ik hem een paar
dagen later belde om te horen of we nog
zaken konden doen, bleek dat ie in het ziekenhuis lag, hij had net z'n Porsche op een WA
verzekering total loss gereden, dus.....had ik de Mercedes.
Hij was gerestaureerd, maar in elkaar gesmeten. Spatschermen en deuren hingen niet goed,
maar dat zijn kleinigheden. Erg welkom was de lpg installatie die je niet vol kon tanken want
de vuller bij de pomp ging er niet op. Het bleek dat er een boutje ingezet was omdat de auto
beroerd op gas liep. Op benzine ging alles prima, maar zij het aan de dure kant. Na enig
zoeken bleek de centrifugaal-vervroeging in de ontsteking niet te werken; dus: reviseren,
afstellen en rijden. Maar dat dan wel rustig aan, want boven de 90 begon er van alles te
dreunen.
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Nou had ik gelijktijdig met de coupé twee niet rijdende W108-modellen gekocht. Dus ik had
onderdelen voldoende, dacht ik. Eerst maar eens een W108 was een Original Austausch
Aggregat der Daimler Benz AG, kon niet mis, maar hielp ook niet. Twijfel, twijfel, twijfel,
maar tenslotte nog maar een W108 erbij gekocht, weer een wrak, maar met een gereviseerde
motor, een 280SE deze keer. Hup, even wisselen...niet dus. De laatste W108-typen hadden al
de automaatbak van de W116, die is dikker en paste niet in de tunnel. Goed, slijpen,
plaatwerken, lassen en dan toch erin.
In de praktijk is het iets moeilijker, de bediening van de bak is anders (de laatste auto had een
pook) enz., enz., maar uiteindelijk: wat een genot! Niet alleen die andere motor, maar ook een
bak die in z'n één wegrijdt in plaats van in z'n twee en een stuk zachter schakelt. Deze motor
trap je in het rood op de toerenteller, wat
een genot! Niet te vaak doen natuurlijk in
een oldtimer, maar wel lekker dat het kan.
Het grote genieten was begonnen. Na een
paar jaar nog de puntjes op de “i” gezet
met de montage van een andere
verdamper, de onvolprezen OMVL, en die
gelijk maar verplaatst naar rechtsboven
ipv links onder, en verder geen nieuws
meer met de Mercedes.
Wel ben ik een paar jaar geleden
begonnen aan een nieuw project: een
Jensen Interceptor van 1972 met een dikke
8 cilinder (7,2 liter) hoge compressie motor, deze is nu bijna klaar op een storinkje in de
stuurbekrachtiging na.
Eén van de twee zal een keer de stallen gaan verlaten, maar welke? Wordt het de Mercedes op
lpg of de Interceptor omgebouwd tot injectie met meer dan 400 pk op het dure sap? De tijd zal
het leren...denk ik.
Wie van onze leden stelt zich in het maartnummer 2018 voor?Stuur je bijdrage naar
jl.boeern@hotmail.com en natuurlijk een paar leuke foto’s erbij.

9) Een handgemaakte Heckflosse / door Peter van der Toorn
Na het lezen van het artikel van Bas de Leeuw
over zijn prachtige schaal 1:18 model Revell
Heckflosse in het Heckflosse Bulletin 65 bedacht
ik mij ineens dat ik ook trotse bezitter was van
een
handgemaakte
model
Heckflosse,
meegebracht door mijn Petra uit Portugal van
een vakantie met een paar vriendinnen.
Aanleiding was minder feestelijk dan anders
want één van de vriendinnen was ernstig ziek. Het vriendinnenclubje besloot op korte termijn
nog eenmaal een vakantie te delen, en kwam in Portugal terecht.
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Die vakantie werd er eentje met hoge pieken en diepe dalen maar voor dit stukje meld ik
verder alleen dat mijn Petra terugkwam met een Heckflosse in haar koffer. Ook ongeveer
schaal 1:18, al moet je 'schaal' hier wel in de ruimere zin des woords nemen want er klopte
erg weinig aan.
Eerlijk gezegd was zijn lelijkheid zijn grootste
charme en dat deed hem direct een ereplaats op
onze vensterbank verkrijgen. Ik heb dan ook
geen enkele poging ondernomen om, zoals
Bas, het model aan te passen om het op onze
echte W110 "Frau Helga" te laten lijken.
Het model is zwart met een turkoois dak; in
dezelfde kleuren zijn de taxi's in Portugal
veelal gespoten waardoor ze gemakkelijk herkenbaar zijn in het drukke verkeer.
En dat is zo ongeveer het enige dat klopt aan ons model. De koplampen zijn volgens mij
gemaakt van oude drukknopen, de fameuze grill lijkt bijna goed maar iets te grof, de vinnen
zijn afgerond waardoor de kont meer op een Ponton lijkt.
Als ik dat tegen mijn Petra zeg, krijg ik waarschijnlijk wat servies naar mijn hoofd maar dat
terzijde. De ronding in de motorkap is veel te hoekig en hoog en de ster, nou ja, is geen ster.
De deur- en raamsponningen zijn aangegeven met een ijzerdraadje en hier hou ik maar op met
opsommen van de fouten want ik ben alweer over mijn 300 woorden tekst heen.
Dat je het model toch direct als Heckflosse herkent geeft toch wel aan hoe kenmerkend het
ontwerp van Karl Wilfert was.
Vriendin Janny leeft na zware behandelingen na een jaar nog steeds zonder al te veel pijn en
heeft net een volgende vakantie met haar vriend achter de rug.

10) Boek over Heckflosse / door Jan Boeren
Bij de Duitse uitgeverij Gera Mond wordt een boek over de
Heckflosse aangeboden. De titel luidt:
Mercedes Heckflosse W 110 / 111 / 112 Typengeschichte und
Technik; auteur: Christof Vieweg.
Een interessant boek over onze geliefde modellen en voorzien van
veel informatieve tekst, veel foto’s en tabellen.
In de Duitse taal en het boek telt 134 bladzijden.
De prijs is EUR 14,99, waarbij nog de verzendkosten komen. Kijk
maar eens op www.Verlagshaus24.de
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11) Advertentierubriek / door Jan Boeren
Diverse onderdelen aangeboden:
Allerlei kleine overgebleven onderdelen van Heckflosse te koop, maar ook een complete
voor- en achteras. Voor informatie / interesse bellen 030-2722112 of 030-2710111 of
06 2442 2443. René Veenis / Henk Lith.

12) 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

13) Uit het archief van … / 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 uit Sports Car Illustrated (11-1959) met als thema
“Mercedes-Benz builds a new 220.
Rob, bedankt voor je inzending; redactie

14) 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 maartnummer 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.
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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 naast Rene Veenis 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 maart 2018
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 fijne Kerstdagen, een goed en vooral gezond 2018 en
natuurlijk vele fijne kilometers in de Heckflosse.
Hartelijke groeten,
Jan Boeren
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