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1) Voorwoord / door Roland van Keekem
Een echte winter hebben we hier niet gehad. Nou ja, alleen de laatste week van februari dan; even
heel Nederland van slag met spontane winterse activiteiten. De laatste tijden heeft de vorst meer
plaats gemaakt voor regen, wind en hoge temperaturen. Dit weertype domineerde in december en
januari, dus er was nauwelijks gelegenheid om de oldtimer even warm te draaien. Dat probeer ik
één dag in een wintermaand, wel met iets stuiterende harde banden, maar dat merk je nauwelijks
in onze geriefelijke Heckflossen.
Begin februari, vlak voor de stabiele hoogdrukperiode met mooie “zomerse” maar frisse dagen en
toen er nog geen pekel was gestrooid, heb ik na langere stilstand sinds december een ritje met de
Benz gemaakt. Eén slag van de startmotor was genoeg om de motor direct en gelijkmatig op alle
pitten te laten lopen; goed hè?
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Tijdens de winterstalling heb ik kurken onder de ruitenwisserarmen geplaatst zodat de rubbers
onbelast staan en niet star worden. Dat heb ik van Jan Boeren geleerd. Toch kwamen er onderweg
een paar spatjes uit de wolken; even de ruitenwissers aan en ja, kurken vergeten weg te halen en
die huppelden vrolijk over de voorruit weg…
We kijken uit naar ons eerste evenement van dit jaar; eind deze maand maart op bezoek bij Jean
Louis Stolk in Balkbrug. Het oldtimerseizoen kan weer beginnen.
Eens per jaar hebben we een DO-overleg, een soort van clubbestuur overleg van onze Dagelijkse
Organisatie. Hierin kijken we vooruit naar het nieuwe seizoen en hoe we het NHR aantrekkelijk
kunnen houden voor onze- en nieuwe leden. Er staan in
ons register ca. 350 leden met hun Heckflossen
geregistreerd, maar in Nederland komen naar schatting
wel 6 à 700 Heckflossen voor (internetstudies), dus er
mogen best meer registerleden bij ons aansluiten. Ik zal
hier eens een toelichtend artikeltje voor dit Infobulletin
aan wijden.
Afgelopen winterperiode zijn we bezig geweest met het
zoeken naar technische leden die ons bij de sturing van
onze club en op de Forums kunnen helpen. Stapje voor
stapje zijn we verder gekomen, zie verderop in dit
Bulletin.
We zijn zeer verheugd dat we een DO-er techniek, Hans
Brok, in ons DO-schap hebben mogen ontvangen en
twee van de beste Technische Ondersteuners (TO-ers),
Peter van Driel en Léon Mutsaerts onze club als (TO-er)
komen versterken. Daarnaast waren we ook nog op zoek
naar enthousiaste TO-ers met internet c.q. Forumambities
en we kunnen jullie melden dat dit ook gaat lukken, want Mathieu Bouten zich bereid heeft
verklaard deze taak op zich te gaan nemen. Prachtig mensen, zeer bedankt voor jullie
welwillendheid om je voor ons NHR op het technische vlak in te zetten.
De privacy van onze leden met hun Heckflossen moet natuurlijk te allen tijde gewaarborgd
blijven. Het NHR kent een communicatieprotocol; op verzoek van een lid kan beperkte informatie
van leden via mij, als ledenadministrateur, opgevraagd worden. NHR leden moeten zelf aangeven
of zij hun gegevens (overigens alleen aan NHR leden en nooit aan derden) NIET kenbaar willen
maken. Zie de vaststelling van dit protocol in eerdere Bulletins en op onze website.
We gaan dit proces nauwkeurig tegen het licht houden, zeker nu dat er binnenkort een nieuwe wet
op de Privacy van kracht wordt. In dit Bulletin staat een kort verslag van de informatieavond over
Privacy bij de FEHAC.
En zo is er altijd wel wat voor het NHR te organiseren en te regelen, maar dat doen we graag voor
deze vriendenclub. Acties verdelen en alles op zijn tijd. Eerst nu even een flesje wijn
ontkurken……
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2) Ondersteuning Techniek en Forum / door Roland van Keekem
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. In het vorige Infobulletin van
december 2017 hebben we een oproep geplaatst om ons DO-bestuur op het technische vlak te
komen versterken. Helaas kwamen hier geen reacties op. We proberen nu gerichter de bereidheid
onder onze leden verder te peilen.
TO-ers (Technische Ondersteuners)
Het forumgebruik door onze leden en het aantal dat naar het MB Klassiekerforum is overgegaan is
zeer minimaal te noemen. In ons jaarlijks overleg hebben we besproken om de technische
kennisuitwisseling niet alleen via het forum te laten lopen maar ook door middel van directe 1 op
1 contacten tussen de leden en TO-ers. Niet alle leden hebben de ambitie om via internet en het
forum hun technische vragen te stellen. Antwoorden op het forum zijn niet altijd bevredigend en
het kan langer duren voordat en of er een reactie komt.
Ter stimulering van de technische kennisuitwisseling willen we een laagdrempelige vorm creëren
met een grotere zekerheid dat je voor jouw technische probleem een degelijk antwoord kan
verwachten.
We zijn zeer verheugd dat een tweetal zeer technisch onderlegde NHR-leden, te weten Peter van
Driel en Léon Mutsaerts, zich bereid hebben gevonden om als TO-er hieraan mee te werken. Peter
en Leon hartelijk bedankt voor jullie bereidheid om deze taak op te pakken.
Heb je een technische vraag? Schroom niet en stel deze dan direct aan deze allround TO-ers via
het speciaal hiervoor aangemaakte e-mailadres p.vandriel-mb@hotmail.com. We zullen dit adres
ook op de NHR website plaatsen, zodat je ook via dit medium eenvoudig contact kunt leggen.
DO-er Techniek
Daarnaast hebben we in ons DO-schap behoefte aan een DO-er allround techniek, die als een soort
van bestuurslid mee kan denken over technische zaken. Door directe contacten met, in onze visie,
potentieel geschikte kandidaten is het gelukt om Hans Brok bereid te vinden in ons clubje mee te
draaien. De functies binnen ons DO-schap zijn weer goed bezet, Hans, hartelijk dank voor je
positieve overwegingen. Hans zal zich, met steun van de overige DO-ers, onder andere bezig
houden met de organisatie van technische dagen en het volgen van de acties van de TO-ers.
TO-er(s) Forums
Bij de verdere de zoektocht naar één of twee enthousiaste TO-ers met internet c.q. Forumambities
om de Forums te volgen, is gelukkig ook een goed resultaat geboekt. We kunnen jullie melden dat
Mathieu Bouten zich bereid heeft gevonden deze taak (volgen van postst, reacties en actief mee
reageren) op zich te gaan nemen. Op dit moment hebben we ons eigen NHR Forum, waarop zeer
weinig activiteit te bespeuren is. We zijn overgegaan naar het MB Klassiekerclub Forum, waar
veel meer leden de posts kunnen zien. Nu hebben we twee Forums in de lucht; het staat gepland
om ons eigen Forum te verlaten, maar niets is nog zeker.
NHR forum: https://heckflosseclub.forum2go.nl/,
MB klassiekerclub forum: http://www.mbklassiekerclub.nl/overige-typen-heckflosse-pontonpagode-en-ouder-f40.html
De komende tijd zullen we de taken van technische DO-er en TO-ers met elkaar afstemmen en
vastleggen hoe de communicatie onderling en naar de leden zal gaan verlopen.
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3a) Even voorstellen / door Hans Brok
Hallo Allemaal,
Mijn naam is Hans Brok, velen van jullie kennen me wel van de ritten
met de Heckflosse.
Al jong was ik bezig met motoren en auto’s. Ik zat als jochie altijd in
de schuur bij mijn opa en leerde al spelenderwijs hoe motoren in elkaar
zaten.
Op mijn 18e kwam ik de transportwereld terecht waar ik buiten het
rijden ook met techniek en sleutelen te maken kreeg.
Ik heb natuurlijk als jonge gast vele auto’s versleten, totdat ik het merk
Mercedes ontdekte. Dat was toch wel effe wat anders en daarnaast
leerde ik ook wat een oldtimer en een klassieker inhielden.
Ik moet helaas bekennen dat ik een keer vreemd ben geweest met een
Citroen Traction. Het was een mooie auto en we hebben er veel plezier
mee gehad, maar we gingen weer gauw over naar de Mercedes, en wel de Heckflosse.
Al jaren ben ik in het bezit van twee van die mooie dames een W111 en een W110. Omdat het
fysiek niet altijd lekker gaat mag ik blij zijn dat ik ook al die jaren een partner in crime heb die me
helpt en met raad en daad terzijde staat; namelijk mijn zoon Alex die gelukkig dezelfde liefde
heeft voor deze auto’s.
Daarnaast heb ik ook een vrouw met veel begrip, maar die me ook wel op tijd terug fluit en zegt
dat er ook nog andere dingen bestaan dan Heckflossen. Samen met haar ben ik ook nog een andere
leuke hobby begonnen, namelijk glas in lood en tiffany.
Zo… en nu weer een nieuwe uitdaging, DO-er bij het Nederlands Heckflosse Register en ik hoop
dat ik hierin wat kan betekenen.

3b) Even voorstellen / door Peter van Driel
Mijn naam is Peter van Driel ben geboren op 4-4-1958. Getrouwd met
Ineke en we hebben samen 2 dochters, 2 schoonzonen en sinds vorig
jaar een kleindochter. Ik werk ruim 30 jaar bij Autobedrijf van Driel.
Van oorsprong heb ik een elektronische opleiding gevolgd maar ben
sinds mijn 30e overgestapt naar de autobranche.
De laatste jaren houd ik me
bezig met de verkoop van
originele
Mercedes-Benz
onderdelen
aan
externe
bedrijven.
Mijn hobby's zijn uiteraard mijn MB oldtimers maar ik
tour ook graag rond op mijn motor. Verder speel ik graag
een potje biljarten bij de plaatselijke biljartclub.
Ik hoop dat ik samen met Leon jullie wat kunnen helpen met jullie oldtimer vragen.
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3c) Even voorstellen / door Leon Mutsaerts
Ik ben Leon Mutsaerts en ga als TO-er technische ondersteuning geven aan onze club. Ik ben al
bijna 34 jaar werkzaam bij Mercedes Benz dealer Rüttchen en ik heb zelf een 220 SE coupe.
Deze heb ik geheel gerestaureerd en daarvan veel aantekeningen gemaakt. Zo heb ik onder andere
het gehele elektrische schema opgedeeld in deelschema’s met de bijbehorende kleurcode’s en van
alle losse stekkers de functies erbij gezet. De bedrading en stekkers zijn bij alle Heckflossen
vrijwel hetzelfde.
Ook ben ik in het bezit van het originele werkplaatshandboek voor type W110 en W111 en andere
specifieke handboeken.
Met mijn technische achtergrond, ervaring met de Heckflossen en veel documentatie ga ik mijn
best doen om de juiste ondersteuning te geven. In welke vorm dit gebeurd moeten we nog
overleggen, maar het begin is gezet.

4) Financieel overzicht 2017 / door Jan Boeren
Hieronder staat het financiële overzicht 2017 van ons Nederlands Heckflosse Register.
Toelichting:
De standaard uitgaven liggen in de lijn van de voorgaande jaren. Een grote kostenpost in 2017 was
de aflossing van de gehele lening aan de DO-ers voor het kunnen realiseren van onze nieuwe
website. Deze aflossing werd mede mogelijk gemaakt door de vele, vele bijdragen van onze leden.
Daarvoor onze bijzonder hartelijke dank!!!!
In 2017 hebben we wederom van onze sponsoren mooie bijdragen mogen ontvangen, waarvoor
wij hun zeer erkentelijk zijn. Daarnaast hebben een paar sponsoren hun bijdrage voor 2018 al in
2017 overgemaakt. Vandaar het hoge bedrag. Wij bedanken alle sponsoren voor hun vertrouwen.
Ook in 2018 kunnen wij weer op een aantal sponsoren rekenen, waarvoor wij hun zeer erkentelijk
zijn. Op onze website kun je door op hun logo te klikken in hun website kijken.
Jullie weten dat ik elk jaar in de toelichting schrijf: “mocht de bodem van de schatkist in zicht
komen, dan doe ik een beroep op onze leden voor een vrijwillige bijdrage”.
Maar dat hoef ik in 2018 gelukkig niet te doen. Nogmaals dank aan alle gulle gevers.

5

Financieel overzicht Nederlands Heckflosse Register 2017 per 31-12-2017:
ABN/AMRO NL39ABNA044.36.86.297
privérekening
Debet
Onkosten Voor-, Najaarsrit, afscheid DO-er Theo,
rouwboeket
Bankkosten 10 x EUR 1.94
Overschrijvingsformulieren en enveloppen
Kosten provider website

EUR

Credit

134,24 Banksaldo 01-01-2017

EUR

269,81

19,40 Ontvangen sponsorbedragen

800,00

25,18 Ontvangen bijdragen leden

610,00

121,00

Aflossing lening aan DO-ers

600,00

Banksaldo 31-12-2017

779,99
1679,81

1679,81

5) Data NHR-activiteiten 2018 / door Jan Boeren
Ook in 2018 willen we weer een aantal 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 25 maart 2018 bezoek aan onze sponsor Stolk / Bakbrug (inschrijving is beëindigd)
- 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
Extra activiteit:
- zaterdag 13 oktober 2018 Technische Dag bij De Guyter & De Jong in Bergambacht

6) Uitnodiging Voorjaarsrit / door Peter van der Toorn
Onze Voorjaarsrit 2018 wordt op zondag 27 mei as. georganiseerd door ons clublid Peter van der
Toorn. Hij neemt ons mee naar de omgeving van Nijmegen en een stukje van Noord-Limburg.
Start- en eindlocatie:
Vanaf 10.00 uur verzamelen bij Restaurant ‘de Malle
Jan.’ Adres: Muldershofweg 3, 6586 AG Plasmolen. Er
is daar voldoende ruimte om te parkeren. Telefoon:
024-696 2032.
De rit eindigt bij Multi Functioneel Centrum De
Koppel, gelegen aan de Dorpstraat 45, 6587 AV
Middelaar. Tel. 088-199 00 00.
Toerrit:
Om 11.00 uur vertrekken we vanaf het restaurant. De
rit zelf gaat grotendeels langs de Maas in zuidelijke
richting tot aan het Leukermeer waar veel watersport te
vinden is. Daar laten we de Maas achter ons en gaan de
bosrijke kant van Limburg verkennen in Nationaal Park
de Maasduinen waarbij we nog langs de overblijfselen
van kasteel Bleijenbeek komen.

6

Als extra attractie hebben we tijdens de rit een toelichting ingelast over oliën. De heer Jan Willem
Engel, van Noviol Motoroil Products uit Nijmegen, zal ons het een en ander vertellen over
Kendall-motorolien voor klassiekers. Deze toelichting vindt plaats in Multi Functioneel Centrum
De Koppel in Middelaar., 6587 AV Middelaar. Tevens ons eindpunt.
De aanleiding hiertoe was de informatie van Jaap Havik tijdens onze
Technische Dag in 2017. Jaap vertelde toen dat hij alleen Kendall olie
gebruikt om reden dat zijn motorenrevisiebedrijf 100.000 km garantie gaf op
een door hen gereviseerde motor onder voorwaarde dat er uitsluitend
Kendall olie gebruikt werd. Vandaar dat het ons interessant leek om hierover
meer informatie te verkrijgen.

Aanmelden:
Aanmelden kan vanaf nu tot en met 06 mei 2018 bij Mark Jonkers. Zijn mailadres is:
mjonkers@hetnet.nl
Graag het aantal deelnemende personen per auto vermelden en of u wel of niet deelneemt aan de
gezamenlijke lunch. Mocht u na uw aanmelding GEEN bevestiging ontvangen, dan graag
nogmaals aanmelden. En mocht u speciale vragen hebben voor Kendall Motor Oil, dan graag
ook aangeven bij de aanmelding.
Kosten:
Aan de Voorjaarsrit zijn geen inschrijvingskosten verbonden. Echter de lunch / (extra)
versnaperingen onderweg zijn voor eigen rekening. Voor de lunch hebben we een bedrag per
persoon van EUR 15,00 afgesproken. Dit bedrag is exclusief overige consumpties!
Bij de lezing van Kendall Motor Oil krijgt u 1x koffie van het NHR.
Overnachten:
Overnachten kan in de buurt bij:
Hotel van der Valk in Molenhoek: https://www.hoteldemolenhoek.nl/
B&B‘Onder de Panne’ in Middelaar: http://www.onderdepanne-middelaar.nl
B&B ‘Nummer Zes’ in Plasmolen: http://www.nummerzes.com
Vakantiehuis in Plasmolen: https://www.vakantiebijmeeussen.nl/nl/vakantiepark/mookerplasplasmolen
Verantwoording:
De deelnemers nemen voor eigen rekening en risico deel aan het evenement. Noch de
organisatoren van het evenement noch het Nederlands Heckflosse Register (NHR) is aansprakelijk
voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het deelnemen aan het evenement. De deelnemers
vrijwaren de organisatoren en de NHR voor schaden veroorzaakt door deelnemers of uit welke
andere hoofde dan ook.

7) Privacy van onze leden met hun Heckflossen / door Roland van Keekem
We zijn ons sinds het bestaan van onze vriendenclub ervan bewust dat we zeer voorzichtig om
moeten gaan met de persoonsgegevens van onze registerleden en hun Heckflosse(n). Sinds jaren
bestaat er een Wet op de Privacy, waar ook verenigingen en vriendenclubs zich aan moeten
houden.
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Afgelopen periode heeft is er door de Autoriteit Persoonsgegevens een nieuwe Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgesteld, die 25 mei 2018 van toepassing wordt.
Begin maart ben ik op een informatieavond van de FEHAC geweest, waar de consequenties voor
de nieuwe regelgeving voor onze autoclubs toegelicht werd met gelegenheid tot het stellen van
vragen. De nieuwe regelgeving is op Europees niveau gelijk gesteld en houdt in dat er met
documenten aangetoond moet kunnen worden dat de wet nageleefd wordt. Er komt meer
verantwoording voor de clubs en organisaties, er heerst een hoog boeteregime en er komen meer
rechten voor betrokkenen. Gelijktijdig wordt het toezicht aangescherpt.
Het NHR heeft een communicatieprotocol om contacten tussen de clubleden op een acceptabele
en verantwoorde wijze te laten verlopen. De NHR ledenlijst is niet openbaar, maar op verzoek van
een lid kan beperkte informatie van leden via mij, als ledenadministrateur, opgevraagd worden. De
informatie uit het ledenbestand wordt nooit aan derden verstrekt en heeft nooit betrekking op de
Heckflossen. NHR leden kunnen zelf aangeven of zij hun gegevens niet kenbaar willen maken.
In dit stukje wordt in eerste instantie getoetst of onze huidige procedure aan de nieuwe wet
voldoet of dat er aanpassingen noodzakelijk zijn.
Later in dit voorjaar zal het NHR volgens de voorwaarden van de nieuwe AVG, een Privacy
Statement opstellen. Dit document is een verklaring aan onze leden hoe jullie gegevens beheerd
worden, hoe ermee wordt omgegaan en hoe de communicatie hierover bij het NHR verloopt. Het
Privacy Statement zal in het Heckflosse Infobulletin en op
de website gepubliceerd worden.
Punten voor toetsing:
•
•
•
•
•

Het ledenbestand bestaat uit een overzicht van
gegevens die de leden zelf bij aanmelding hebben
aangegeven.
De ledenlijst wordt niet openbaar gemaakt.
Gegevensverzameling van voertuigen, zonder
koppeling met de eigenaar, is een rechtvaardig
clubbelang.
Het sturen van clubinformatie en/of verzoeken aan
onze leden is een rechtvaardig clubbelang.
De versturing naar de leden (altijd) per mail
geschiedt als BCC, blind copy; de e-mailadressen
van andere leden zijn niet zichtbaar.

Het NHR communicatieprotocol, waarbij op verzoek uitsluitend naam, woonplaats en e-mailadres
aan andere NHR leden wordt doorgegeven, is een rechtvaardig clubbelang. Gegevens van auto’s
met kentekens op gepubliceerde foto’s in het Heckflosse Infobulletin, op internet, de website en/of
facebook hebben geen koppeling met persoonsgegevens.
Volgens bovenstaande punten kan worden uitgegaan dat het NHR met zijn huidige
persoonsgegevenbeleid voldoet aan de voorwaarden van de nieuwe AVG.
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8) MB-Familiedag in Burgum op zaterdag 2 juni 2018 / door Vincent Breur & Grietje Hartog

Op zaterdag 2 juni wordt er samen met Autoschat www.autoschat.nl voor de derde keer een leuke,
gezellige en informatieve bijeenkomst georganiseerd in het hoge noorden voor liefhebbers van
oldtimers/youngtimers met een ster.
Van 10.30 tot 16.00 uur bent u van harte welkom op het grote terrein van Autoschat aan de
Florynwei 5 in 9251 MP Burgum, Friesland, waar van alles te zien en te doen zal zijn. Hun
telefoonnummer is: 0511-431 386
Deze MB familiedag is voor elke liefhebber van de auto met een ster.
Alle Mercedes-Benz clubs zijn van harte welkom en we hopen dat het weer een beetje mee zal
werken om er opnieuw een onvergetelijke dag van te maken.
Er zal deze dag veel te doen zijn, maar houd de NHR website in de gaten voor de laatste updates,
want het programma zal in de loop van 2018 verder worden uitgebreid. Houdt deze datum alvast
vrij in uw agenda en kom met of zonder uw old-/youngtimer naar deze familiedag in Friesland.
Meld je vóór 30 mei aan via secretariaat@mb107sl-club.nl o.v.v. naam, kenteken en type
Mercedes-Benz.
Graag tot zaterdag 2 juni in Burgum !

9) Een bijzondere Heckflosse / door Jan Boeren
Van mijn buurman kreeg ik bijgaande foto van een Heckflosse als bed en in de wasstraat. Wat
apart en wat zal dat lekker slapen…
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10) Wie was Eugen Böhringer? / door Jan Boeren
De aanleiding van dit artikel waren een aantal foto’s, die ik van ons clublid Eddy Steyaert
onlangs ontving. Eddy, nogmaals bedankt voor het doorsturen.
Maar wie was Eugen Böhringer?
Op 22 januari 1922 werd Eugen Böhringer in Rotenberg,
omgeving Stuttgart, geboren. Zijn ouders hadden daar in het begin
van de jaren dertig een hotel en Eugen was voorbestemd om hun
opvolger te worden. Hij wilde graag kok worden en in het hotel
“Banzhaf” in Stuttgart wordt hij aangenomen. Echter de jonge
Eugen had ook nog andere ambities en dat was rally-rijden. Maar
die wens zou veel later in vervulling gaan, immers de WO II kwam
ertussen en na een periode van drie jaar militaire dienst volgen ook
nog eens zeven jaren als krijgsgevangen in de Russische
gevangenis.
Als Eugen 27 jaar is komt hij terug naar
huis en neemt het hotel van zijn ouders.
Dan pas kan hij zijn tweede ambitie
verwezenlijken. In 1957 gaat hij een weddenschap aan dat hij een rally
van de ADAC-Untertürkheim zal winnen. En natuurlijk wint hij de rally.
Zijn liefde voor Mercedes-Benz ontstond doordat zijn vader daar
werkzaam is en doordat zijn ouders een gebruikte Mercedes 16/45
gekocht hadden waar zijn moeder dagelijks op reed. Emma Böhringer
was een van de eerste vrouwen in Stuttgart die een rijbewijs verwierf.
De liefde voor Mercedes-Benz ontstond dus eigenlijk al in de
kinderjaren van de toen jonge Eugen.
In de jaren vijftig reed Eugen met zijn eigen W105 219 al rallies en dat brachten hem de eerste
successen. Zoals bijvoorbeeld een tweede plaats in de Stuttgart Solitude Rally in 1958; een rally
waarbij hij in 1959 en 1960 eerste zou worden.
De successen werden ook door Mercedes-Benz herkend en zo kwam werd hij opgenomen in het
rallyteam van de fabriek. Zijn eerste succes in dit team was een tweede plaats in de Monte Carlo
rally in 1960, met Hermann Socher als co-pilot. Deze race werd verreden in een W111 220 SE.
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Deze Monta Carlo rally zou de komende jaren een uitdaging blijven voor Eugen Böhringer. In de
jaren 1961- 1965 bleef hij eerste in de klasse boven de 2000 cc. In 1961 en 1962 werd hij winnaar
van de Europian Rally Championship. In totaliteit heeft hij 96 overwinningen behaald, waaronder
de Acroplois Rally, de Poland Rally en Luik-Sofia-Luik Rally van 1962.
In 1963 won hij de Spa-Sofia- Luik rally, net als co-pilot Klaus Kaiser in een W112 300 SE. Ook
in de Pagode wist Eugen menige overwinning te behalen, zoals de Acropolis Rally in 1963 en de
Poland rally en een tweede plaats in de Monte Carlo Rally.

Mercedes trok zich na het rallyseizoen 1964 terug uit de rallies en Eugen Böhringer stapte over
naar Porsche, waarmee hij in 1965 de Monte Carlo Rally wist te winnen in een Porsche 904.
Hiermede beëindigde Eugen zijn rally-successen.
Op 91- jarige leeftijd overleed Eugen Böhringer op 19 juni 2013 in Stuttgart.
NB. Als ik naar die foto van de vliegende Heckflosse kijk, dan verbaas ik me over de sterkte van de
wielophanging en het chassis. Wat rijden wij allen dan voorzichtig met onze auto’s.
Revell heeft jaren geleden een model van de 300 SE in de schaal 1:18 uitgebracht, waarmee
Eugen Böhringer en Klaus Kaiser in 1964 als eersten de eindstreep bereikten van de Grote Prijs
van Argentinië. Hun lichtblauw met wit dak gespoten Heckflosse met startnummer 617 zou
hiermee bekend worden. Op het spatbord staat met zwarte letters de naam van Eugen Böhringer
vermeld.
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11) Modelauto Heckflosse met verlichting / door Bas de Leeuw
Alweer een tijdje geleden heb ik een stukje in ons blad geschreven over het aanpassen van een
model auto, natuurlijk van het type Heckflosse.
We zijn inmiddels weer doorgegaan met deze hobby en daarom wil ik jullie graag wat van laten
zien. Nadat we het model nog eens bekeken hebben hoe we het nog completer zouden kunnen
krijgen (aan de buitenkant is de auto al vrij compleet), hebben we naar iets extra’s en exclusiefs
gezocht, en kwamen uit op verlichting.

We zijn dus gaan kijken of we dat in ons model voor elkaar konden krijgen. Daarvoor moest het
model uiteraard weer uit elkaar wat best een aardige klus was. Nu wil ik u niet met alle details
gaan vermoeien, maar ik laat u graag een paar foto’s van het resultaat zien waar we eerlijk gezegd
zelf heel trots op zijn.
Zoals u kunt zien zijn de auto’s voorzien van koplampen, achterlichten, kentekenplaatverlichting,
en interieurverlichting, te bedienen via een schakelaartje rechtsachter het achterwiel. De bedrading
is vrijwel onzichtbaar weggewerkt, en de voedingsbron is een 9V batterij welke via een klepje in
de bodem in de kofferbak gemonteerd is.
Reden van dit artikel in ons clubblad is, dat wij graag met onze hobby bezig zijn maar het geen zin
heeft om 10 of meer auto’s op de plank te gaan zetten.
Misschien zijn er clubleden geïnteresseerd om een model te kopen of een model naar wens aan te
laten passen, denk bijvoorbeeld aan (uw) kleur, interieur, antenne, chroom strips, spiegel op deur
of voor op voorscherm, (uw) kenteken, en/of andere zaken welke bespreekbaar zijn. Wij hebben
nog enkele auto’s ‘op voorraad’, maar u kunt ook uw eigen modelauto aanleveren als u die al in
uw bezit heeft.
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Op dit moment hebben we ons show model nu TE KOOP. Mercedes-Benz W111, model 1:18 in
hoogglans gepolijst in zilvergrijs metallic, voorzien van chroom strips en verlichting.
Prijsindicatie; 140,-- euro inclusief een nieuwe vitrinebox, en batterij.
Beste lede; in het echt spreekt deze auto nog meer aan dan op de foto, en is het echt een pronkstuk
in de kamer, en zeker als u uw eigen voertuig hierin herkent. Genieten van uw Heckflosse, als het
weer het even niet toelaat ermee te rijden en zeker ook leuk om als cadeau aan iemand te geven.
Hebt u interesse of andere ideeën, neem dan contact met mij op:e-mail; famdeleeuw@kliksafe.nl

12) Het “W-nummer” / door Jan Boeren
In de boekenkast vond ik een klein boekje, ooit uitgegeven door Daimler–Chrysler AG in 2003,
met de titel “Baumusterverzeichnis für Oldtimer”. Hierin worden de verschillende W(agen)nummers vermeld van 1924 tot en met de serie W 126 (1985-1991).
Maar laten we eens even terug gaan in de tijd toen de eerste automobielen van Benz en Daimler op
de weg hun eerste ronden reden.
Onze auto vond haar oorsprong in de koets.
Deze koetsen hadden afhankelijk van hun
uitvoering een benaming zoals Velociped (zie
foto), Vis a Vis, Landaulet, Velo. Om die reden
werden de eerste automobielen door hun
uitvinders ook naar de koetsnamen vernoemd.
Dit bleef zo tot 1906. Daarna werden er ook
cijfers naast de benaming aan toegevoegd, die
onder andere betrekking hadden op het aantal
cilinders en / of het aantal pk’s. Bijvoorbeeld
Mercerdes Knight 16/45pk Phaeton. Deze
aanduiding duurde tot 1926, het jaar waarin Benz en Daimler fuseerden.
In dat jaar werd begonnen met de “wagenaanduiding”. De ontwerpafdelingen van beide firma’s
dienden alle modellen samen te voegen en moesten een voorstel doen aan de directie voor een
nieuw productieprogramma. In die jaren was er in Duitsland een economische crisis als uitvloeisel
van de verloren eerste wereldoorlog. Het maken
van winst stond hoog op de prioriteitlijst en
daardoor bleven de meest succesvolle modellen in
het programma bestaan. De term “Baureihe”
ontstond. Een term die ook gebruikt werd bij de
nieuw gevormde spoorwegmaatschappij, de
Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG), die
voor de taak stond om de diverse locomotiefseries
van de diverse spoorwegmaatschappijen te
ordenen en een type-aanduiding te geven. Dat
gold ook voor de vele wagontypen en zo ontstond
de “W” van wagon of wagen.
Tevens ontstaan dan de motor-typeaanduidingen waarin de “M” de benzine-uitvoering is en de
“OM” (Ölmotor) de dieselmotor betreft. Bijvoorbeeld de M 136 en de OM 136.
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Ook kende men in tot 1936 nog een aanduiding van de fabricageplaats naast het typenummer;
bijvoorbeeld Mannheim (W 10), Nürburg (W 08) (zie foto op de vorige pagina) of Stuttgart (W 02
en W 11).
Een prachtig boek over de vele, vele typen van Mercedes-Benz is de uitgave van Werner Oswald;
Mercedes-Benz Personenwagen 1886-1986, ooit uitgegeven door Motorbuch Verlag; ISBN no.
3-613-01133-6. Volgens mij alleen nog te vinden op de bekende sites van www.ebay.de en
www.amazon.de. Hier wordt het boek soms aangeboden.
Op de bladzijden 144-147 staan alle personenwagens van 1926-1945 vermeld en vanaf bladzijde
428 beginnen de personenwagens vanaf 1945 tot en met de W 126 (de S-klasse). Het is inderdaad
een “dikke” pil, zoals je dat noemt, want het boek telt 640 bladzijden en honderden foto’s,
tabellen, enz.
Maar terug naar de W-nummers. Het begint net de W 01, een 5/25 PK die gebouwd werd in 1926.
Dan volgen keurig de opeenvolgende W-nummers (W 02, zie foto rechtsonder), maar bijvoorbeeld
na de W 30 (een type 150 roadster met de motor achterin, 1934-1936), volgt ineens een W 130
voor een type 150 met ook een motor achterin (1934). Zo zijn er meer van die onlogische
W-nummers. Wat te denken van een W 29 (type 500 K en 540 K) die gebouwd werd vanaf 1934
t/m 1938.

Nog een voorbeeld: De W 138 voor de 260D (1936) (zie foto linksboven) en de W 107 voor de SL
/ SLC serie (van 1971 t/m 1989).
Bij onze Heckflosse klopt het rijtje wel weer. W 110 voor de viercilindermodellen (190c en
190Dc, 200, 200D en 230), W 111 (220b, 220Sb, 220SEb, 230 S, 250SE- en 280SE modellen)
voor de zescilinders en W112 voor alle luxueuze 300 SE-modellen. Die “b en c” stond weer als
suffix-aanduiding genoemd als onderscheid met de Ponton A–modellen (de Bolhoed), waar
dezelfde typenummers voorkwamen.
En dan zijn er nog verdere onderverdelingnummers, zoals bijvoorbeeld voor onze 220b (W111/1),
de 220 Sb (W 111/2), 220 SEb (W 111/3) en als laatste voorbeeld de 230 S (W 111/1A).
Kunnen jullie het nog volgen? Om het wat overzichtelijker te maken, staat hieronder een
overzicht, dat afkomstig is uit het boekje van Daimler–Chrysler AG van 2003, met de titel
“Baumusterverzeichnis für Oldtimer”.
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Zoals jullie zien zijn er naast de eerdergenoemde aanduidingen ook nog sub-aanduidingen
(bijvoorbeeld W 111.010) en ook de motoren hebben nummers en ook die kennen weer een
onderverdeling, daar de ontwikkeling van de motoren ook niet stilstaat.
Daar dit overzicht wellicht niet zo goed leesbaar is, heb ik het als bijlage bij dit Infobulletin
toegevoegd, zodat het naar wens afgedrukt kan worden.
Hopelijk geeft dit overzicht meer duidelijkheid in de verschillende aanduidingen die MercedesBenz in de afgelopen jaren gebruikt heeft.
13) Nog een boek over de Heckflosse / door Jan Boeren
Uit de serie “Bewegte Zeiten” heeft Delius Klasing Verlag destijds een boek
uitgegeven over onze Heckflossen. De auteur Peter Kurze heeft in het 112
bladzijden tellende boek veel foto’s van de Heckflosse opgenomen.. In het
eerste hoofdstuk worden de concurrenten van toen ook beschreven.
Bij de uitgeverij is het boek niet meer te verkrijgen, maar bijvoorbeeld op
Amazon staat het soms te koop. Een aanrader.
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14) Advertentierubriek / door Jan Boeren
Te koop:
Een 5-cil dieselblok met 5-versnellingsbak, een compleet cardan, een differentieel met
aandrijfassen en een complete uitlaat van W124 / 1986. En allerlei onderdelen van de Heckflosse,
type 190D en 200D.
En bovendien een Heckflosse 200D met APK.
Info bij Rene Veenis; telefoon 030-2722112 of 06 2442 2443.

Gezocht zuiger met zuigerveren:
Deze zijn bestemd voor een Mercedes 190 D / 1964 met chassisnummer 110 110 10 - 163790
en motornummer 6210108300. De diameter van de zuiger is 86,94 mm.
Gaarne uw aanbieding aan: ambroekmeulendewaard@gmail.com

15) 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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16) Uit het archief van … / door Jan Boeren
Voor diegenen die het overzicht van het artikel “het W-nummer” uit willen printen, als bijlage dit
keer een kopie uit het boekje van Daimler–Chrysler AG in 2003, met de titel “Baumusterverzeichnis für Oldtimer”, waarin diverse gegevens van onze Heckflossen weergegeven zijn.

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 juninummer 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 hun kennis op papier
willen zetten.
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 juni 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 vele fijne kilometers in de Heckflosse en hopelijk zien we
elkaar bij een van de activiteiten.
Hartelijke groeten,
Jan Boeren
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