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1) Voorwoord / door Jan Boeren 
 
Als ik dit voorwoord onder het genot van een kopje koffie zit te typen, 
dan overheerst buiten nog volop de warme periode van deze zomer. 
Velen onder ons, en zeker de liefhebbers van een cabriolet, zullen 
hiervan genoten hebben en menig zweetdruppeltje zal op het 
voorhoofd verschenen zijn. Of verlangen we naar een iets mildere 
temperatuur? Ik moest terugdenken aan mijn vakantiewerk in 1976 bij 
Van Leeuwen Buizen in Zwijndrecht. Toen begon ik om 6 uur ’s 
morgens omdat ook toen de temperatuur ‘s middags wel erg hoog 
was… Net als in dit jaar. 
 
Misschien levert deze warme zomer nog wel een interessant artikel op 
over een rit met de cabriolet naar … en geschreven door… 
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Als dit Infobulletin bij jullie in de inbox valt, dan is de Onderdelendag, voor de zoveelste keer 
door onze Henk georganiseerd, begin september geweest en vele liefhebbers met diverse 
Mercedes-typen hebben deze dag weer bezocht.  
 
We hebben nu nog twee activiteiten te gaan. Allereerst de Najaarsrit door het zuidelijke deel van 
de mooie provincie Friesland en tot slot een Technische Dag bij Cor de Jong in Bergambacht. De 
informatie voor beide activiteiten staat hieronder vermeld. Aanmelden kan nog steeds! 
 
Ook in 2019 willen we graag weer een tweetal ritten organiseren. Wie van onze leden neemt 
hiervoor het initiatief en organiseert voor ons een mooie en aantrekkelijke rit? De Voorjaarsrit 
vindt altijd plaats in april / mei en de Najaarsrit in september / oktober. Graag zie ik de reactie 
tegemoet. Mail naar jl.boeren@hotmail.com  
 
Ik wens jullie veel leesplezier met deze uitgave. 
 
 
2) Verslag Onderdelendag / door Henk Lith 
 
Onderdelendag de18e, of is het de 19e? We zijn de tel kwijt 
geraakt, maar wat maakt het uit. 
Het was weer een dag zoals de meeste andere Onderdelen dagen. 
Zelfs het weer was weer zoals vanouds, de grote “ster”  straalde 
weer zoals bekend 
We zouden ook niet anders willen. Ik ben ervan overtuigd. De 
bekende handelaar uit Snits; ik heb respect voor die Reus, 
helemaal in z’n eentje, of eigenlijk in de Benz natuurlijk. 
Een eendje zou zo’n zware kar niet getrokken hebben. 
 
Leuk Wiebren dat je er was, en ja ook een aantal gelegenheids 
verkopers, leden van de Heckflosseclub of de W114 / W115 club. 
 
Er ging dit keer misschien wat minder handel over en weer, maar 
volgens mij was toch iedereen tevreden. En het is natuurlijk ook gewoon leuk en gezellig om op 
die plek midden in het land weer even bij elkaar te komen en bij  te ouw…, kletsen bedoel ik 
natuurlijk. 

 
Wat ik dit jaar wel  heb gemist in de toeloop, is de W124 club en de W201. Andere jaren waren 
die wat uitdrukkelijker vertegenwoordigd,, dat is jammer.  
Maar goed, iedereen ging met een goed gevoel naar huis, daar ben ik van overtuigd. 
Zo was het en zo moet het blijven. 
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Dus graag weer tot de volgende Onderdelendag. Ga maar vast eens kijken wat je nog voor handel 
hebt. Maak een medehobbyist gelukkig; al is het maar met een wieldopje :o)) 
 
Groet, en iedereen bedankt voor zijn of haar presentie! 
 
 
3) Data NHR-activiteiten 2018 / door Jan Boeren 
 
In 2018 hebben we nog twee evenementen. De informatie hierover staat hieronder. Let op de 
inschrijvingsdata.  
- zaterdag 29 september 2018 Najaarsrit georganiseerd door Pierre Jongebloet 
- zaterdag 13 oktober 2018 Technische Dag bij De Guyter & De Jong in Bergambacht 
 
 
4) Uitnodiging Najaarsrit  / door Pierre Jongebloet 
 
Onze Najaarsrit 2018 wordt op zaterdag 29 september  as. georganiseerd door ons clublid Pierre 
Jongebloet. Hij neemt ons mee naar de omgeving van Zuid Friesland en Pierre kennende beloofd 
het weer een mooie rit te worden. Al eerder hebben jullie deze uitnodiging per gescheiden mail 
ontvangen. 
 
Start-, eindlocatie: 
Vanaf 10.00 uur verzamelen bij Restaurant Het Voorhuys 
aan de Deel. Er is daar voldoende ruimte om te parkeren.  
 
Adres: Deel 20, 8302 EK Emmeloord.  
Telefoon: 0527-612 870. 
 
De foto hiernaast is van de Najaarsrit 2012, toen we  daar 
ook gestart zijn.  
 
De rit eindigt bij Restaurant De Wipkip, gelegen aan de Kuinderweg 52, 8315 PX Luttelgeest.  
Telefoon: 0527- 231480. 
 
 

Toerrit: 
Om 11.00 uur vertrekken we vanaf het restaurant. De rit is ca. 100 km lang en zal ons een deel van 
Zuid-Friesland laten zien. We verwachten tussen 14.30 en 15.00 uur bij het eindpunt te zijn. 
Lunch: 
Er is geen gezamenlijke lunch afgesproken, maar onderweg zijn vele gelegenheden daartoe. Onder 
andere in Workum, waar zowel bij het begin van het dorp als in het centrum vele gelegenheden 
zijn. (zie foto rechts) 
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Aanmelden: 
Aanmelden kan vanaf nu tot en met 22 september 2018 bij Mark Jonkers. Zijn mailadres is: 
mjonkers@hetnet.nl  
Graag het aantal deelnemende personen per auto vermelden. 
Mocht u na uw aanmelding GEEN bevestiging ontvangen, dan 
graag nogmaals aanmelden.  
 
Kosten: 
Aan de Najaarsrit zijn geen inschrijvingskosten verbonden.  
 
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.  
 
 
5) Uitnodiging Technische Dag / door Jan Boeren 
 
Na het succes van onze eerdere technische dagen bij Cor de Jong (van De Gruyter en De Jong)  
willen we dit jaar weer een Technische Dag organiseren in Bergambacht. 
 
De Technische Dag vindt plaats bij De Gruyter & De Jong in Bergambacht op 13 oktober 2018. 
Dhr. Cor de Jong draagt ons Register een warm hart toe en is een van onze sponsoren. Als 
Heckflosse Register zijn wij Cor hier zeer erkentelijk voor.  
 
Wat is de bedoeling? 
Dat hangt mede van de onderwerpen af die de deelnemers vooraf aan geven. Denk bijvoorbeeld 
aan: wat te doen na de winterslaap, onderhoud remmen, kleppen stellen, wat moet er gesmeerd 
worden, wat kan ik zelf doen aan onderhoud, wel of niet loodvervanger gebruiken, onderhoud 
banden gedurende de winterstalling, enzovoort, enzovoort. 
 
 

 
Data 
In overleg met Cor hebben we zaterdag 13 oktober 2018 gekozen als datum voor deze dag. De 
aanvang is om 10.00 uur ’s morgens en duurt tot circa 16.00 uur. Na de ontvangst met koffie gaan 
we in de werkplaats van start en tussen de middag gebruiken we gezamenlijk een lunch. ’s 
Middags staan een pilsje of iets fris voor ons klaar.  
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Kosten 
De kosten bedragen EUR 15,00 per persoon, waarin begrepen zijn de ontvangst, de lunch en iets 
te drinken ’s middags.  
 
 
Aanmelden 
Het aanmelden geschiedt via de mail aan Hans Brok; zijn mailadres is hansbrok53@gmail.com 
 
Hierin dient aangegeven te worden: 
- Het aantal deelnemende personen aan de technische dag  
- Welk onderwerp jullie behandeld willen zien. Uiteraard zal niet alles besproken en toegelicht 
kunnen worden, maar datgene dat het meest aangedragen wordt, geldt als eerste om behandeld te 
worden.  
De uiterste inschrijfdatum is 30 september 2018. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. 
Mocht die niet komen, dan gaarne nogmaals opgeven bij Hans. 
 
Betalen 
De deelnemers dienen het bedrag ter plekke contant af te rekenen met Hans Brok. Met de 
financiële rompslomp mogen we Cor NIET opzadelen. We mogen al heel blij zijn dat we zo 
gastvrij ontvangen worden. 
 
Informatie over het bedrijf 
Velen kennen het bedrijf als sponsor van ons Register, maar kijk ook eens op hun website: 
www.mercedes-klassiekerservice.nl. Adres: Provincialeweg 9 te 2861 GH Bergambacht. 
 
 
6) Zomaar een foto… / ingestuurd door Freek Boekelo 
 
Misschien leuk voor het 
nieuwsbulletin. Afgelopen zaterdag 
langs de A1 vroeg een taxichauffeur of 
hij met zijn gloednieuwe Mercedes 
even op de foto mocht met onze 
Heckflosse. Een mooi plaatje. Ruim 50 
jaar verschil...  
 
Beste Freek, bedankt voor het 
doorsturen. (red.) 
 
 
 
 
 
 
 

7) Op stap met mannequins / door Martin Bosman                     
                                                
Via de Vriendenkring Klassiekers in Almere werd gevraagd of er liefhebbers met een klassieke 
auto een dertiental mannequins van restaurant "Meneer Nieges" aan de Westerdoksdijk naar het 
muziek event in Amsterdam "Open Air" aan het Gaasperpark wilden rijden. De mannequins waren 
van modewinkel “MOOST Wanted”. 
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Er waren vijf auto’s bij betrokken; een Mercedes-Benz W116, een kanarie gele VW cabrio, een 
Citroën Traction Avant, een FIAT 500, en ik met mijn Mercedes-Benz Heckflosse 220. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat de dames gegeten hadden en omgekleed waren, kwamen de dames naar buiten en  
werden er allerlei foto's in en om onze auto's gemaakt. Daarna zijn we in optocht naar het 
Gaasperpark gereden, waar we afscheid namen van de dames en van Marina Oostveen en Carmen 
Mulder. Vandaar gingen wij vijven elk ons weg. 
Ik wil de dames van "MOOST Wanted" bedanken voor de leuke dag. 
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8) Een zijsprong… / door Pierre Jongebloet 
 
In ons Infobulletin no. 67 van december 2017 stelde Pierre zich aan ons voor. In zijn bijdrage 
stonden niet alleen foto’s van zijn W 111 250 SE coupe, maar ook van zijn Jensen. 
En over de Jensen gaat deze bijdrage. Van daar “een zijsprong…” 
 
Een tijdje geleden werd ik benaderd door een redacteur van De Telegraaf met het verzoek of hij 
langs mocht komen om mijn Jensen te bekijken en of hij een artikel over deze auto mocht 
schrijven. Dat leek me wel wat en zo kwam de redacteur, Arno Lingerak, op een regenachtige dag 
bij mij langs. Daar het geen goede dag was om foto’s te maken, werd ik eerst geïnterviewd.  
 
Daarin vertelde ik hem dat ik vanaf mijn jeugd geïnteresseerd ben in techniek. Mijn vader kluste 
bij door de auto’s van zijn buren bij te houden en ik stond er dan altijd bij te kijken en gaf het 
gereedschap aan. Techniek vond en vind ik nog steeds heel mooi. 
Mijn eerste oldtimer was een MG B gt uit Arizona. Dit was een roestvrij exemplaar, maar de auto 
is wel helemaal uit elkaar geweest. De motor en de bak werden beiden gereviseerd en daarna weer 
opgebouwd. Na een paar zijsprongen kwam een Audi 100 coupe, die ik met behulp van een paar 
slopers nog 300.000 kilometer lopend heb gehouden. En zo is het eigenlijk begonnen.  

 
Jaren geleden zocht ik een restauratieproject en liep tegen deze Jensen aan. De vorige eigenaar had 
er een paar jaar mee gereden en was toen aan de restauratie begonnen. Op een gegeven moment 
zag de man de restauratie van de auto niet meer zitten en wilde hij ervan af.  
Toen ik bij hem ging kijken, was de auto net een bouwpakket. Overal lagen onderdelen en veel 
delen waren gedemonteerd. Toch zag ik de Jensen wel zitten. De auto was en is iets speciaals en je 
komt een Jensen, type Interceptor III uit 1972, niet alle dag tegen. Bovendien trok de techniek me 
erg aan. De auto was wel compleet en vele nieuwe onderdelen lagen erbij. Ook stapels rekeningen, 
waaruit bleek dat de start goed geweest was. 
 
Aan de hand van de handboeken ben ik begonnen alles een plek te geven. En daarna rustig aan 
opbouwen. Deel voor deel werd aangepakt. Ook het interieur werd schoongemaakt en het leder 
werd in een iets andere kleur geverfd.. Na vijf jaar stond de Jensen weer in elkaar en kon ik de 
eerste proefrit gaan maken. Natuurlijk waren er nog de eerste tekortkomingen, maar ook die zijn 
intussen opgelost en ik kijk met volle tevredenheid terug naar dit project.  
 
De auto is rechtsgestuurd en dat is wel een vreemde gewaarwording in het begin. Maar ook dat 
went. Vermogen zit er zat onder de motorkap; een dik V8 blok van 7212 cc voorzien van een 
snelle nokkenas, zogenaamde rollrockers (klepstoters met wieltjes), electronische ontsteking en, 
last but nog least een electronische injectie. Dat alles samen zou goed moeten zijn voor ongeveer 
425 ouderwetse pk's. Dat wil wel vooruit, maar met een oldtimer rijd ik nooit zo hard.  
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Daar het de dag van het interview regende, besloot Arno nog een keer terug te komen voor de 
foto’s en de filmopnamen. Dat was niet zomaar iets. Een keertje of veertig een volgend plekje 
zoeken en dan wachten tot hij zich met camera opgesteld had en weer een stukje rijden, en dat met 
bijna 30 graden... Hij was er om half elf en ging tegen vijven weer naar huis... en ik aan het bier... 
 

 
De leden onder ons die De Telegraaf lezen zullen het artikel in de bijlage van zaterdag 30 juni jl. 
wel gelezen hebben. De uitgebreide versie kwam in Autovisie die de week daarna verscheen. 
Verder zijn de filmopnamen te zien op YouTube, zie onder Autovisie Jensen Interceptor. 
 
 
9) Wie was Rudolf Diesel? / door Jan Boeren 
 
Dit artikel gaat over het ontstaan van de dieselmotor. Een van de uitvinders was Rudolf Diesel die 
op 18 maart 1858 in Parijs geboren als zoon van Theodor Diesel en Elise Strobel. Zij waren Duitse 
migranten, die in Frankrijk terecht waren gekomen tijdens de Duitse Revolutie in 1848. Toen 
echter in 1870 de Frans-Duitse oorlog uitbrak waren zij als Duitsers niet meer welkom in 
Frankrijk en vluchtten zij naar Londen.  
 

De jonge Diesel ging later bij een oom in Augsburg wonen en die 
liet zijn neef studeren aan de Technisch Universiteit in München, 
waar Diesel in 1880 afstudeerde. Daar raakte hij geboeid door de 
mogelijkheden die de techniek met zich meebracht.  
 
Dat gold speciaal voor een onderdeel van de techniek; een cilinder 
met een op en neer gaande zuiger die het gas zo sterk samenperste 
dat het gloeiend heet werd. Zijn gedachte was dat het gas dan 
spontaan zou kunnen ontbranden. Deze gedachte zou later van 
groot belang worden. Zijn naam zou verbonden worden met de 
dieselmotoren die wij zo goed kennen.  
 
 
Na zijn afstuderen werd Diesel assistent van zijn voormalig 
hoogleraar Carl von Linde, en werkte mee aan de ontwikkeling 

van moderne koeltechniek. In 1881 werd hij directeur van het productiebedrijf en in de volgende 
jaren bleef hij voor Linde apparatuur ontwikkelen, en verwierf vele patenten in Duitsland en 
Frankrijk. 
 
In 1883 trouwde hij met Martha Flasche en zij kregen twee zonen en een dochter. In 1890 
verhuisde Diesel met zijn familie naar Berlijn, waar hij de onderzoek- en ontwikkelingsafdeling 
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van de Linde's bedrijf ging leiden. Hiernaast deed hij eigen onderzoek. Op basis van de theorie 
van de thermodynamica wilde hij een efficiëntere motor dan de stoommachine ontwikkelen en 
kwam daarbij tot de ontwikkeling van de verbrandingsmotor. In 1892 vroeg hij hiervoor zijn 
eerste patent, no. 67207, aan in Berlijn. 
 
Op 29 september 1913 verdween Diesel onder verdachte omstandigheden van het stoomschip  
de SS Dresden dat van Antwerpen naar Harwich voer. Hij was met zijn vriend Georges Carels op 
weg naar de aandeelhoudersvergadering van zijn Consolidated Diesel Manufacturing company. 
Tevens zou hij de eerste paal slaan voor een Britse Dieselmotorenfabriek en overleg plegen met de 
marine aldaar over het inbouwen van dieselmotoren in onderzeeërs. 

 
's Avonds dineerde hij nog met vrienden, 's ochtends was hij 
spoorloos. Zijn bagage stond onaangeroerd in zijn hut, het 
bed was onbeslapen. Vreemd genoeg bleek bij het onderzoek 
dat de naam Diesel niet voorkwam op de passagierslijst. 
Waarschijnlijk heeft Rudolf zelfmoord gepleegd, mogelijk 
vanwege zijn slechte financiële situatie. Er doen echter ook 
andere geruchten de ronde: de Duitse Geheime Dienst zou 
zijn contact met de Britse regering hebben willen verhinderen 
en grove middelen hebben gebruikt. 
 
Een Nederlands loodsschip stuitte later op het lichaam van 
Diesel, maar borg het niet. Na het ontdaan te zijn van alle 
persoonlijke bezittingen werd het teruggegooid, zoals in die 
tijd gebruikelijk was. Zijn zoon zou deze bezittingen later 
identificeren als die van zijn vader. 
 

Tussen de uitvinding van de dieselmotor en de toepassing in een personenwagen duurde 40 jaar.  
Het eerste prototype was door zijn gewicht van ruim 4 ton niet bruikbaar in een voertuig. De 
negatieve kenmerken, het gewicht en de onrustige loop, zorgden ervoor dat de machine alleen 
bruikbaar was als stationaire machine of in de scheepsbouw. 
In 1922 was de ontwikkeling zover dat de dieselmotor ook in andere toepassingen gebruikt kon 
worden. In 1923 bracht Daimler-Motoren-Geschellschaft een eerste vrachtwagen op de markt die 
voor zien was van een dieselmotor. Ook bij Benz werd met een dieselmotor geëxperimenteerd. 
 
De motor bracht nogal veel trillingen 
met zich mee en dat was in een 
vrachtauto nog niet zo’n probleem, maar 
dat kon niet in een personenwagen. 
Bovendien was het gewicht nogal fors. 
De oplossing hiervoor was het 
voorkamerprincipe. Dit was uitgevonden 
door de Duitse ingenieur Proper 
L’Orange, die in dienst was van Benz & 
Cie.  
 
Daarbij kwam een deel van de brandstof in een voorkamer terecht en zorgde voor een hoge druk 
om vervolgens via een verstuiver in de verbrandingskamer te spuiten. Hierdoor verliep de 
verbranding in twee stappen zachter en was ook geruislozer dan voorheen. 
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De ingenieurs besloten om een viercilinder te bouwen die onder het nummer OM 138 
(OM=Oelmotor) die in 1934 goedgekeurd werd voor de inbouw in een personenwagen. Deze 
motor gaf 45 PK uit 2,5 liter inhoud en had een rustige loop. Deze motor werd in de Mercedes-
Benz 260 D ingebouwd en zo liep in 1935 de eerste in serie gebouwde personenwagen van de 
band. 
 
Bron voor de personalia / foto’s Rudolf Diesel:  Wikipedia 
Bron voor foto Daimler LKW: Daimler Global Media 
 
 
10) Trouwrijden / door Martin van Bruggen 
  
Op 5 juli jl. mocht ik weer een bruidspaar rijden en dat is altijd heel leuk om te doen.  
Rolf Wassink en Kim van der Wekken trouwden in Emmeloord en daarna reden we naar het 
recreatiegebied Wellerwaard en de Casteleijnsplas, waar de foto’s gemaakt werden door Jellien 
Fotografie. 
 
Ook namens het Heckflosse Register feliciteren wij het bruidspaar en wensen hun veel geluk en 
een fijne toekomst toe. 
 

 
 
 
De Heckflosse is een 220 SE en is in 1965 gebouwd en geexporteerd naar de Verenigde Staten. In 
1998 is de auto teruggekomen naar Europa en sinds 1999 in mijn bezit. De auto is nog in originele 
staat en ongerestaureerd. 
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11) Techniek / door Hans Brok 
 
Tips voor de auto voor de winterstalling 
 

• Olie verversen en filters vervangen 
• Auto goed doorsmeren 
• Indien mogelijk auto op bokken zetten; is beter voor de banden 
• Vloeistof controleren , onder andere antivries en remvloeistof eventueel verversen. 
• Accu loskoppelen ,  
• Indien het een automaat betreft zeker olie effe peilen 
• Het is beter om de auto met een halve tank benzine te stallen. Door de vluchtge stoffen in 

de huidige benzine kan de auto moeilijker starten. 
• Als je hem uit de stalling haalt is het beter een kan benzine bij te vullen , is beter voor het 

starten. 
• Het chroom behandelen kan zeker geen kwaad. 
• Rubbers invetten , dan blijven ze zeker goed, zo nodig sloten smeren 

 
Dit zijn enkelen tips voor het behoud van de Heckflosse , het zijn tenslotte geen jonkies meer en 
hebben daarom wat extra aandacht nodig. 
 
 
12) Een tweetal oproepen (herhaling) / door Jan Boeren 
 
Via dit Infobulletin wil ik opnieuw een tweetal oproepen onder de aandacht van onze leden 
brengen. Slechts van een lid (nogmaals bedankt Eddy) kreeg ik informatie toegestuurd en ik kan 
me niet voorstellen dat er onder de ruim 300 leden niet meer informatie over beide onderwerpen 
beschikbaar is. Beiden zijn bedoeld voor een toekomstig artikel in ons Infobulletin, waarin ik over 
de beide onderwerpen wil schrijven. Maar daarvoor heb ik jullie hulp nodig en daarvoor alvast 
mijn dank. 
 
Oproep 1): 
De Heckflosse kon destijds ook geleverd worden met een zogenaamde Hydrak-schakeling in 
plaats van de traditionele stuur- of pookschakeling. Hydrak stond voor Hydraulische Kupplung. 
Wie van onze leden heeft een “Hydrak” in zijn Heckflosse en hoe zijn de (rij)ervaringen daarmee? 
 
Oproep 2): 
De taxi-uitvoering van de 200 D kon ook in een verlengde versie geleverd worden. In totaliteit 
konden er dan 7-8 passagiers meerijden. Ook daarover wil ik toekomstig een artikel schrijven, 
maar daarvoor zoek ik nog nadere informatie, zoals: 

- wie heeft een folder of foto’s van dit type en wil die inscannen en aan mij opsturen? 
- Heeft een van de leden een dergelijke (uiterst zeldzame) lange Heckflosse en hoe zijn de 

(rij)ervaringen daarmee? Zoja, dan graag ook een paar foto’s van de auto en van het 
interieur aan mij doorsturen. 

- Aanvullend op het artikel “taxi”, nog een oproep. Zijn er onder onze leden die in hun jonge 
jaren met een 190D of 200D taxi gereden hebben? Zo ja, zouden jullie de ervaringen met 
de auto en het beroep aan het papier toe willen vertrouwen? 

 
Graag jullie informatie aan mijn mailadres doorsturen: jl.boeren@hotmail.com 
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13) Advertentierubriek / door Jan Boeren 
 
Te koop: 
Een 5-cil dieselblok met 5-versnellingsbak, een compleet cardan, een differentieel met aandrijf- 
assen en een complete uitlaat van W124 / 1986. En allerlei onderdelen van de Heckflosse, type 
190D en 200D. En bovendien een Heckflosse 200D met APK. 
Informatie bij Rene Veenis; telefoon 030-2722112 of 06 2442 2443. 
 
 
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 
  

 
 
 
15) Uit het archief van … / door Jan Boeren 
 
Uit het archief van ons registerlid Rob van der Does een bijdrage van Autovisie van augustus 1959 
getiteld: De nieuwe Mercedes 220 voor de Auto-Visie-lens! Rob, bedankt voor het insturen.  
 
 
16) Tot slot / door Jan Boeren 
 
Graag wil ik alle inzenders weer bedanken voor hun bijdrage. Het is heel fijn als er meerdere 
Heckflosse-liefhebbers zijn die aan ons Infobulletin mee willen werken. Ik hoop dat dit ook voor 
het komende decembernummer zo zal zijn. Het zou ook fijn zijn als zowel de bestaande als de 
nieuwe leden zich in ons Infobulletin aan de overige liefhebbers voorstellen. 
 
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.  
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Gaarne uw kopij voor 10 december 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. 
Tot ziens bij een van onze activiteiten.  
 
Hartelijke groeten, 
Jan Boeren  
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