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1) Voorwoord / door Peter van der Toren 
 
Met de plotseling dalende buitentemperatuur is het wel duidelijk dat de zomer en het klassieker 
rijden er voor dit jaar weer op zitten. Daar mag ik dan nog even bij melden dat de lange zomer 
onze Frau Helga W 110 ook goed heeft gedaan, want ik had veel tijd om onder het dashboard het 
nodige te repareren.  
Belangrijkste was de temperatuurmeter. Ik kwam op Speurders een werkend exemplaar tegen die 
thuisbezorgd werd voor €85. Dat vond ik een mooie prijs vergeleken met E-Bay waar soms het 
dubbele wordt gevraagd. Verder nog kabels hendeltjes en schakelaars bij Hapertse Ivo gehaald en 
daarna in rugbrekende positie alles aansluiten. Temperatuurmeter vervangen is een ramp want die 
bestaat uit een buisje gevuld met Ether, dat gekoppeld is aan een klein manometertje in het 
instrumentenpaneel waar ook een olieleiding naar toe loopt met een oliedrukmanometertje in het 
dashboard.  
De bijbehorende leiding van de oliedrukmeter is precies zo kort dat je precies nergens goed bij 
kan.  
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Elektrisch viel het ook niet mee omdat ik geen stroom kreeg op de schakelaar van de 
interieurverlichting aan de passagierskant en op de fitting in het kofferdeksel, als iemand iets 
begrijpt van de drie zwarte draden die bij het interieurlampje zitten dat hij of zij zich meldt. 
 
Maar goed, het is nu wintertijd en de Register bazen gaan straks 
plannen maken voor het nieuwe jaar, hopelijk met Henk er weer bij 
en de kampioensoliebollen van Roland. Er moeten in ieder geval 
weer twee toerritten uitgezet worden en als het even kan nog een  
Technische Dag. 
 
Voor de toerritten hebben zich Mark Jonkers en Hans Brok bereid 
verklaard om voor ons weer een tweetal mooie en interessante ritten 
te organiseren. 
 
En voor de Technische Dag zal onze Hans zich sterk maken. Maar 
daarover komt later meer informatie. 
 
Op de valreep is ons nieuwe logo gereed gekomen. Wij vonden dat het oude logo teveel het accent 
legde op een model van de Heckflosse-reeks. De andere typen kwamen o.i. te kort. Kijk maar eens 
op een van de laatste pagina’s van dit Infobulletin. Vanaf 2019 wordt dit ons nieuwe beeldmerk. 
 
Verder wensen Petra en ik alle registerleden fijne feestdagen en alle Benzen een gezonde 
winterslaap. En dat we elkaar volgend jaar weer op mooie dagen op mooie wegen in mooie 
automobielen tegen mogen komen 
 
 
2) Verslag van de Najaarsrit 2018 / door Gerry van Bruggen 
 
De rit was uitgezet door Pierre Jongebloet en leidde de deelnemers door Zuid-West Friesland  
 
Hieronder staat de belevenis van een bijrijdster die nog nooit in een Heckflosse had gezeten. En 
dit keer mocht ik zelfs de aanwijzingen lezen en opdrachten verstrekken. Een soort van Gerry-
Gerry in plaats van “Tom-Tom”. 
 
’s Morgens verzamelen bij broer Martin van Bruggen 
thuis voor alvast een eerste kopje koffie. 
Daar kwamen schoonzus Janny en schoonzoon Cor 
ook naar toe. Vandaar reden we naar de verzamelplaats 
op de parkeerplaats bij het Voorhuys in Emmeloord. 
Alle deelnemers  komen aan, men begroet en 
informeert naar elkaar en praat natuurlijk over de auto. 
Iedereen aait de hond die elk jaar mee mag. 
 
Tijdens het voorstelrondje geef ik aan dat er in de 
bumper van een van de auto’s een paar deukjes zitten, maar dat mag bij een oude bak… Roland 
van Keekem spreekt mij aan en vind dat ik wel eens iets met meer respect over de auto’s mag 
spreken!!! Laat hij daar nu gelijk in hebben. 
 
Na deze prachtige rit en vooral de trotse reacties van de eigenaren en de personen langs de kant 
van de weg die stil gaan staan met duimpje omhoog heb ik mijn mening moeten en willen herzien. 
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Van een oude bak naar een goed onderhouden troetelkindje. Daar mag je als eigenaar best trots op 
zijn. Dus mijnheer Roland van Keekem je hebt met je opmerking mij aan het denken gezet. Dank 
je wel daarvoor. 
 
Verder was het een prachtige rit door de mijn eigen Noordoostpolder en een stuk van Friesland. 
Door de bossen van Gaasterland en door stadjes als Hindeloopen, Stavoren en een stop voor een 
heerlijke lunch in Workum. 

 
Het valt nog niet mee om in deze nauwe straatjes een parkeerplek te 
vinden voor deze grotere auto’s. 
In Workum stond deze dag ook een prachtige fontein ( Pauperfontein) 
op het dorpsplein. 
Die zal niemand van de deelnemers ontgaan zijn. 
 
We hadden er prachtig weer bij. De route was goed en duidelijk 
uitgezet. Misschien klopte er soms iets net niet helemaal, maar ach we 
zijn er allemaal gekomen. 
Martin en ondergetekende, zoals gezegd, op de voorstoelen . 
Martin als trotse eigenaar achter het stuur en ik als bijrijder voor de 
aanwijzigen. 
 
Op de achterbank de hele weg geanimeerde gesprekken tussen Jannie 
en Cor en op commando uit het raam kijken als wij riepen: oh kijk 
daar eens, dat is mooi. We hadden allemaal iets te snoepen en te 
drinken meegenomen en de stemming was opperbest. Als laatste een 

afsluitend drankje bij Bij Ons in de Wellerwaard. 
Een mooie informele locatie waar het bestuur een dankwoord had en de organisatie van deze rit 
werd bedankt voor het werk met een mooie bos bloemen. 
Wij hebben enorm genoten van deze dag en hebben onszelf alvast weer uitgenodigd voor een 
volgende rit. 
 
Met vriendelijke groet namens alle inzittenden, 
 
Martin, Cor, Jannie en Gerry  
 
 
3) Verslag van de Technische Dag / door Hans Brok 
 
Rond 10 uur kwamen de eerste Heckflossen binnen bij Cor. Er werd meteen gezellig met elkaar en 
met Cor gepraat. Daarna hebben we een bakkie koffie op met heerlijk gebak en een gezellig 
praatje met Cor aan het hoofd van de tafel. 

 
Op de vraag van Jan Witkamp of het, voor een betere 
lichtopbrengst, mogelijk is om LED verlichting te monteren 
zei Cor dat dit geen probleem is. De vraag lijkt ook of je dit 
wel wil. In de achterlichten is het mogelijk; er bestaan LED 
lampjes met de traditionele bajonet fitting. Voor koplampen 
bestaat er geen LED systeem; en voor de koplampen is het 
mogelijk het advies is om in dit geval sterkere H4 lampen 
55/60 W te gebruiken. Deze zijn er met dezelfde fitting als 
de oude bolle lampen van 40/45 W. 
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De vragen van René Veenis over het inhouden van het motorvermogen en de brandstofpomp van 
zijn 200 D. De motor loopt goed maar hij levert geen voortgang tot 80 km/uur. Analyserend legt 
Cor tot in detail uit waar het probleem gezocht kan worden en de mogelijke slijtage aan de motor 
en hoe dit op te lossen is. Dat heeft Cor tot in details uitgelegd zodat iedereen dit begreep. 
Dieselverbranding is een samenspel van brandstof, lucht en de gloeispiraal. Onder druk wordt het 
mengsel warmer en bij hoge compressie volgt er een zelfontbranding.  
 
In de zomer zal dit wel goed gaan maar een oudere, meer versleten 
motor zal in de winter problemen kunnen geven. De timing van de 
brandstofpomp met nokkenas en krukas luistert zeer nauw; deze 
dient nauwkeurig via de nokkenasketting te worden afgesteld. In de 
ketting komen grote krachten; een kleine rek van 1 mm is direct 
merkbaar. Mogelijk moet de ketting vernieuwd worden. Check ook 
het tandwiel op afgebogen tanden. Het moment dat de 
brandstofpomp moet inspuiten checken (met een test van Cor) en 
dan op de krukas het aantal graden aflezen. Een andere mogelijkheid 
is dat de motor te weinig brandstof krijgt. Kijk naar de mechanische 
brandstof opvoer- en injectiepomp. Is het buffervat voldoende 
gevuld. Check regulierstangen, verstuiverdruk en verstopping van 
nozzels. 
 

Benzine en ethanol Ethanol wordt tegenwoordig aan benzine 
toegevoegd om de CO2 uitstoot door het verkeer te verlagen. Op 
de vraag of er benzinesoorten bestaan waaraan geen ethanol is 
toegevoegd kan Cor slechts met twijfel op antwoorden; er bestaat 
geen 100% duidelijkheid of en hoeveel % ethanol er door de 
oliemaatschappijen wordt toegevoegd. Op internet wordt 
aangegeven dat superbenzine Shell V-Power, BP Ultimate 98 en 
Competition 102 van Firezone vrij zijn van ethanol, maar of dit 
altijd zo is??? 
Geadviseerd wordt om per tankbeurt een ethanolkiller toe te 
voegen, zoals Millers VSPE. 
 
Na deze technische uitleg Daarna zijn we naar de garage gegaan 
en kwam de 200D van Henk Lith als voorbeeld op de brug te staan 
Cor begon uit te leggen over de afstelling van de brandstofpomp. 

Daarna ging het kleppendeksel eraf en liet hij zien de speling op de distributie ketting en de 
slijtage aan de tandwielen. 
Hierna hadden we een heerlijke lunch. 
 
Hierna mocht de auto van Roland op de brug. Dat was 
gevraagd in verband met de vele smeernippels. Je moet ze 
maar weten te zitten en na een half uur had Roland zijn 
auto een goede smeerbeurt gehad met natuurlijk de nodige 
uitleg van Cor 
Daarna de auto van Theo Koelewijn op de brug om 
eventueel nog aandachtspunten aan te duiden. 
Deze auto zag er geweldig uit, maar het ging om het idee 
waar ze bijzonderheden kunnen zitten 
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Natuurlijk hebben we nog even nagepraat onder het genot van een drankje. Al met al een leerzame 
dag.  
 
Na afloop kreeg Cor nog een setje lekkere Belgische biertjes aangeboden die hij meteen als zijn 
favoriet verklaarde en zijn vrouw een mooi boeketje bloemen. Als Heckflosse Register hebben we 
hem zo bedankt voor zijn medewerking aan onze Technische Dag. Je moet het maar willen doen 
en wij zijn er blij mee 
Op naar de volgende leerzame technisch dag… 
 
 
4) Data activiteiten 2010 / door Jan Boeren 
 
Ook in 2019 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. 
 
- zaterdag 11 mei 2019 Voorjaarsrit georganiseerd door Mark Jonkers 
- datum nog onbekend Onderdelendag in Nieuwegein (nader info volgt) 
- zondag 29 september 2019 Najaarsrit georganiseerd door Hans Brok 
- zaterdag ?? ?? 2019 Technische Dag door Hans Brok (nader info volgt) 
 
Eigenlijk heb ik nog een vraag aan onze leden. En dat gaat over het aantal deelnemers aan onze 
ritten. We hebben ca. 350 leden en toch nemen er relatief weinig leden deel aan onze activiteiten.  
 
Graag zou ik van jullie willen weten wat daarvan de reden is. Graag zie ik jullie reactie tegemoet. 
Mail je reactie naar: jl.boeren@hotmail.com 
 
 
5) Dossier Mercedes-Benz 220Sb type W111 met kenteken HM-73-75 (deel 2) /  
door Hennie Dankbaar 
 
Inmiddels was er een 190 D Heckflosse 
aangekocht omdat ik veel kilometers maakte om 
een avond HTS te volgen en omdat ik regelmatig 
naar scheepswerven in binnen en buitenland ging. 
De achterbank eruit en meet apparatuur erin. 
Deze wagen liet me in de steek doordat de krukas 
aan de voorkant van het achterste hoofdlager 
brak. De wagen was gewoon te starten en liep 
gewoon stationair. De krukas was onder een hoek 
van 45 graden gebroken bleek later, maar nam het 
gebroken voorste deel wel mee. Op het moment 
dat de motor belast werd was het over. De krukas ging in lengte richten (zover het blok dat toeliet) 
zover uit elkaar dat de zaak vastliep. Koppeling ingetrapt en niets aan de hand. Hierna een 220 D 
/8 uit 1972 gereden die jaren dienst heeft gedaan, doch niet op de vakantie ritten. 
 
Toen we net lid van de MB 170 club (de voorloper van de huidige MBCN) waren viel ons een 
prijs in de staatsloterij in de schoot. Niet zo’n hoog bedrag maar voldoende om, met kinderen, een 
door de MB 170 club georganiseerde meerdaagse toerrit door Duitsland te maken waarbij diverse 
Mercedes bedrijven werden bezichtigd. Een bijzondere gebeurtenis. (zie foto deelnemers 
vermoedelijk in Bremen genomen)  
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De 220Sb heeft zich van haar goede kant laten zien en heeft zonder enig probleem de 1500 km rit 
uitgereden. Toch begon de motor smeerolie te verbruiken wat zich openbaarde bij het afremmen 
op de motor. Een blauwe walm was het resultaat. Besloten was om de motor te reviseren. Om de 
auto niet stil te zetten heb ik er een motor van een W108 (280 S) ingezet. Deze motor was 
vastgelopen op de hoofdlagers, de zuigers, veren en cilinderkop waren in puike conditie.  
 
Van een ander blok de krukas met nieuwe lagerschalen gebruikt om weer een draaiend geheel te 
krijgen. Probleem was de bij de 280 motor behorende oliekoeler waarvoor in de 220 Sb 
motorruime eigenlijk geen plaats was. Deze koeler is onder de accubak terechtgekomen met een 
eigen luchtkanaal naar de ventilator en met de visco-koppeling uit de W108. 

 
 
Er zijn vele vakantie ritten met en zonder caravan ondernomen. De krachtige 2.8 liter motor met 
de 220Sb versnellingsbak bleek een ideale combinatie te zijn. Van revisie van de originele 220 Sb 
is het niet meer gekomen totdat de wagen recentelijk is verkocht met de 2,8 liter motor inside. 
 
De originele 220Sb motor was bij de koop inbegrepen. Momenteel is deze motor bij een revisie- 
bedrijf en zal te zijner tijd weer in de auto geplaatst worden. Ik kom hier later op terug.  
 
In 1989 ben ik voor mijn werkgever voor 3 jaar naar Surabaya vertrokken niet wetende dat dit 
verblijf daar 6 jaar zou duren. De 220 Sb werd in een zeecontainer gestald en heeft daar ongeveer 
15 jaar in gestaan. Intussen was er een W107 coupe aangeschaft, waarmee Mercedes evenementen 
en buitenlandse toerritten zijn verreden echter zonder trekhaak en caravan. Luxe ritten van hotel 
naar hotel en soms een B&B. 
 
Naar de 220Sb is eigenlijk niet meer omgekeken totdat vorig jaar besloten werd om het autopark 
op te schonen. Intussen waren er twee 280 S en een SE uit 1974, een 250 SE coupe uit 1965 en 
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een 300 SE uit 1963 bijgekomen. Het resultaat: de W108 en de twee 280ers zijn vrij snel verkocht 
en veel later de 220Sb. De 250 SE coupe is intussen gerestaureerd en in de originele kleur 
gespoten. Op enkele details na weer opgebouwd en, naar ik hoop, komende winter rijklaar. De 300 
SE is nog in het lasstadium en zal komende winter gespoten worden. Tot zover.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting bij de foto’s: 
Hierbij enige foto’s van de gedemonteerde 280 S motor in eigen werkplaats! Een 
gemoderniseerde Heckflosse gefotografeerd op Java Indonesië. De 220Sb vol bepakt op weg naar 
Joegoslavië nu Istrie geheten. En de 220 Sb op een uitnodigingskaart van de 170 V club. 
 
(Wordt vervolg) 
 
 
6) Nieuwe leden stellen zich voor…  
 
a) door Yuri Colman 
 
Beste leden en mede- Heckflossers, 
 
Ook ik maak van de gelegenheid gebruik om mij kort 
voor te stellen aan jullie allen.  
Mijn naam is Yuri Colman, ik ben 41 jaar oud en 
sinds enige weken in het bezit van mijn eerste 
Heckflosse, een 190c uit 1964.  
Ik ben geen nieuweling in oldtimerland echter. Van 
1995 tot 2005 werkte ik dagelijks aan klassieke 
Citroëns en ik ben met name gespecialiseerd in de 
hydraulisch geveerde modellen DS, ID, SM en CX.  
 
Van 2003 tot 2015 reed ik in een Citroën SM dus qua 
gecompliceerde techniek ben ik wel iets gewend zeg 
maar… inmiddels ben ik al ruim 13 jaar niet meer in 
de garage werkzaam, maar heb ik gekozen voor een carrière binnen de volkshuisvesting. Iets heel 
anders maar niet minder leuk!  
 
Sleutelen en het rijden met klassiekers is mijn grootste passie. Naast deze Heckflosse heb ik ook 
nog een Willy’s M38a1 “Nekaf” jeep, waar ik afgelopen winter mee op wintersport ben geweest. 
 



 8 

De Heckflosse is mijn derde Mercedes-Benz. Hiervoor had ik een prachtige W116 280SE uit 1974 
die ik kocht met slechts 27.000 originele kilometers op de teller en in de jaren 90 had ik al eens 
een W116 350SE met 86.000 km op de klok. De W116’s waren beiden fantastische auto’s.  
Ik heb mijn ’74-er onlangs verkocht: ik vond het te zonde om hem te gebruiken en was als de 
dood dat er iets mee zou gebeuren. De auto was te mooi en te nieuw. Hij heeft een plekje 
gevonden bij een verzamelaar die de complete W116-serie verzameld heeft samen met nog enkele 
10 tallen Mercedessen in originele staat. Een betere baas had ik voor mijn W116 280SE dus niet 
kunnen vinden. 
 
Terug naar de Heckflosse. Zoals ik al 
schreef: een 190c uit 1964. De auto is 
muisgrijs, heeft een grijs/blauw stoffen 
interieur en verkeert voor 95% in originele 
staat. Slechts 2 zijkanten zijn eens netjes 
overgespoten. De auto is in 2001 uit 
Zwitserland naar Nederland gekomen en 
was afgelopen 10 jaar in eigendom van één 
liefhebbende eigenaar.  
 
De auto is technisch perfect onderhouden en 
rijdt als een zonnetje. Ik heb gekozen voor 
de Heckflosse omdat de modellen uit de 
eerste helft van de jaren ’60 mij erg 
aanspreken, de auto prachtig gebouwd is, 
comfort, veiligheid en betrouwbaarheid biedt en het een prettige auto is om aan te sleutelen.   
 
Ondanks de korte periode dat ik de Heckflosse heb, geniet ik er nu al met erg veel plezier van. 
Qua onderhoud heb ik tot nu toe slechts twee originele motorsteunen geplaatst. Er zaten imitatie-
steunen in die veel te hard waren en heb ik de cabine opnieuw geïsoleerd met modern 
isolatiemateriaal. 
 
Nou, dat was voor nu even mijn korte voorstelling. Misschien zien we elkaar eens op een 
bijeenkomst want ondanks een chronisch gebrek aan tijd vanwege een gezin, hobby’s en een baan 
probeer ik toch wel eens een meeting te bezoeken.  
 
b) door Rein Nieuwland 
 
Het moest er toch een keer van komen. Jan Boeren had het mij al een paar keer gevraagd sinds ik 
me had aangemeld bij het Heckflosse register. Je even voorstellen. 
 
Nu ben ik een beetje publiciteitsschuw dus echt te springen stond ik ook niet. Maar goed, het HF 
Register is nu ook niet direct een orgaan zoals Facebook of Instagram waar iedere simpele ziel van 
deze aardbol je doen en laten kan volgen als je dat wilt. En jullie voelen ‘m al aan komen, ik heb 
dus niks met die platforms. En LinkedIn heb ik na mijn drukke werkzaamheden ook ritueel 
afgezegd. 
Vooruit. Mijn naam is Rein Nieuwland en ik heb een hobby. Mijn vriendin ziet dat wat anders 
overigens. Meer een bizarre verzamelwoede van oud roest, volgens haar woorden.  
Inderdaad, je snapt het al; ik heb wat met oude Mercedessen. En met die roest valt het gelukkig 
erg mee. Maar vanaf mijn 12e jaar sleutelde ik aan auto`s en veelal aan een Mercedes diesel. En 
da`s toch al een slordige 50 jaar geleden. Ben dan ook een echte diesel fan.  
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Na het motortijdperk in de studententijd was het dan 
ook geen verrassing dat op mijn 19e de eerste auto 
ook een Benz werd. Een Heckflosse nog wel! Een 
echte 190 D met automaat waar ik al snel mee van de 
weg werd gehaald. Oorzaak roest.  Vanaf dat moment 
werd het W 115, nog eens 115 en daarna nog heel 
veel 115`s. En zo`n beetje alles wat daarna kwam tot 
aan de W 210. De geschiedenis herhaalde zich 
kennelijk want die heb ik maar weg gedaan in plaats 
van de weg te worden gehaald. Oorzaak ook roest.  
 
Vanaf die tijd ben ik verwoed fan gebleven van de  
W 124 en de W 115/114. Dat wil niet zeggen dat 
overige modellen uit de jaren zestig en negentig mij 
niets doen. Integendeel. Ik heb met allemaal wel wat 
en kan met plezier in een youngtimer voor dagelijks 
gebruik rondtoeren. En dat doe ik nu al jaren. Met 
wat tijdelijke uitwijkingen naar modern spul zoals 
een 63 AMG die een beetje te hard ging en een C 350 
waar vriendin dan maar nu in rond rijdt (zonder 
roest). Maar mijn hart blijft uitgaan naar klassiekers. 
Van een Heckflosse kwam het niet meer na die eerste 
190 D.  

Afgezien van de Pagode die ik 30 jaar geleden kocht en toch stiekem ook ‘n beetje een Heckflosse 
noem. Tot voor kort. Ik was toch al een tijd op zoek naar een goede W 111 coupe. Een model wat 
ik altijd al als zeer charmant heb beschouwd. Die is er dan eindelijk. Een ongerestaureerde  
W 111.024 uit een Franse verzameling. Reden om je bij het Heckflosse register aan te melden. 
Toch ?  
 
Kan er nog wel bij. Ik was al lid van verschillende 
Mercedes type clubs, en de MBCN waar ik overigens 
niet zo veel mee heb, nog een andere niet MB club, heb 
een paar jaar in het bestuur van de MBAC gezeten en 
zit al jaren in het bestuur van de W 114/W 115 club.  
 
Sinds ruim een jaar ben ik als “vrijwilliger 
aangewezen” de voorzitter van deze club te zijn. Bij 
gebrek aan beter. 
Daarnaast doe ik ook herhaaldelijk pogingen een, veelal 
technische, bijdrage te leveren aan het clubblad van de 
streep 8. Een wat meer algemeen stuk in dat verband is de ontwikkeling van de naoorlogse 6 
cilinder MB motoren wat ik schreef en Jan Boeren waarschijnlijk in een van de komende bulletins 
zal opnemen. 
 
Kortom, genoeg stof om over te praten bij een eerste ontmoeting of treffen van de Heckflossers en 
hun eigenaren. 
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7) Opknappen chroom / door Hans Brok 
 
Op de laatst gehouden Onderdelendag heb ik met verschillende mensen gesproken over het netjes 
krijgen van het chroom van onze Heckflossen. Een paar jaar terug heb ik me daarover laten 
informeren en vele van mijn kennissen hebben het flesje CHROME highway hawk al aangeschaft 
en zijn erg enthousiast over. Zelfs licht verweerd chroom knapt na een paar keer poetsen op als 
nieuw. Het gaat om: Belgom P07-030 chrome 250 ml; prijs ca. EUR 15,00 p/st en o.a. te koop bij 
www.wlcarcare.com 
 
(NB. Voor aluminium is er P07-025 Alu 250 ml; prijs ca. EUR 20,00 p/st. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) De ontwikkeling van de 6 cilinders (deel 1) / door Rein Nieuwland 
 
Van 170 S tot 280 (S) E, van M 180 tot M 110 
 
Hoe het allemaal begon. 
 

De 6 cilinder lijnmotoren hebben een 
rijke historie achter zich. Dat begon 
allemaal al lang geleden. Na het 
puinruimen van de 2e wereldoorlog 
moest Mercedes vaststellen dat er niet 
veel anders overgebleven was dan het 
170 model. In 1949 was de 170 S een 
auto die nog in 1941 ontwikkeld was. 
En voor de nieuw geplande modellen 
waren geen fatsoenlijke en grotere 
motoren ter beschikking.  
 
 
 

170 S kort na het werelddrama. Restant van een vooroorlogs model met nieuwe motor 
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De vooroorlogse 6 cilinders M 143/153 met hun onderliggende nokkenas voldeden niet meer 
evenals de 3 liter motoren die te zwaar waren voor een middenklasse auto. Hoognodig dat er iets 
nieuws kwam, de vooroorlogse motoren waren gewoon niet meer van die tijd. Er moest een 
volledig nieuw te ontwikkelen 6 cilinder motor komen. Een die lang mee moest kunnen gaan zo 
moeten we nu vaststellen. 
 
De motor kreeg naar toentertijd moderne begrippen een bovenliggende nokkenas en zou circa 2,2 
liter cilinderinhoud moeten gaan verplaatsen. Die kwam met een boring van 80 mm en een slag 
van 72,8 mm op 2195 cc uit om precies te zijn. In die tijd reden er nog niet veel auto`s rond met 
grotere cilinderinhoud, en zeker geen 6 cilinders. De intern genoemde M 180 motor werd voorzien 
van een 4 maal gelagerde krukas met hoofdzakelijk 1 groot contragewicht en zou met een 
compressieverhouding van 6,5:1 prima geschikt worden voor de toenmalige “gewone” benzine. 
Motorblok en cilinderkop waren van gietijzer, alleen de carterpan bestond uit aluminium. 
Tegelijkertijd werd voor de “grotere” personenauto`s een 3 liter 6 cilinder ontwikkeld (M 186) die 
we hier buiten beschouwing laten. 
 
Er volgde nog veel meer 
Bezitters van huidige klassiekers met een Heckflosse 6 cilinder zie ik al een beetje zenuwachtig 
worden. Is mijn M 180 motor in mijn troeteldier al zó oud? Ja, maar wees gerust. Er veranderde 
nogal wat in de loop der jaren, en de M 180 deed zelfs in vele modellen na de Heckflossen ook 
nog lang dienst. 
De M 180 motor werd met het “nieuwe” model 220 (W 187) in april 1951 op de inter- nationale 
Autotentoonstelling van Frankfurt gepresenteerd. 
 

De in 1951 uitgebrachte 220 S bracht alleen 
wezenlijk nieuws onder de motorkap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naar mijn idee was er bij de auto ten opzichte 
van de oude 170 uiterlijk niet veel nieuws. De 
neus werd wat langer gemaakt om de 6 cilinder 
kwijt te kunnen, en de koplampen waren nu in 
de spatborden geïntegreerd. 
Maar onder de motorkap was dat even anders. 
Daar lag nu een lekkerbekje die er bij 4600 
omw/min maar liefst 80 PK uit gromde. Niet 
mis als je dat met de concurrent van die tijd 
vergeleek.  
 
De M 180 motor in de 220 S. 
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De 1951 Opel Kapitän bracht het met een 2,5 liter motor tot 58 PK bij 3700 omw/min.  
De M 180 motor in de Benz was voor die tijd een flink opgevoerde motor, zeker als je weet dat 
het maximum toerental tot 5500 omw/min mocht gaan, waarbij het maximumvermogen van 80 PK 
overigens niet meer werd gehaald. 
 
De Opel die bij de MB ontwikkelaars een minzaam glimlachje teweeg bracht. Dat bleef niet zo. 
 
In 1954 werd de 220 vervangen door 
de 220a Ponton modellen.  Ook hier 
kon je de 6 cilinder Ponton door een 
langere neus direct onderscheiden 
van de 4 cilinder Pontons die al een 
paar maanden eerder op de markt 
waren. Door onder andere een 
hogere compressieverhouding van 
7,6:1 en een andere nokkenas met 
langere klep openingstijden alsmede 
een grotere carburateur en 
verbeterde ontsteking kwam de M 
180 motor nu op 85 PK bij 4800 
omw/min.  
 
De cilinderkop werd nu ook vervangen door een uitvoering van lichtmetaal. Er werden zuigers 
met een langer hemd onder de pistonpen toegepast om het kantelen van de zuigers te verminderen. 
Op andere gebieden zoals bij toeleveranciers van de automobielindustrie stond de ontwikkelingen 
ook niet stil. Nieuw was de toepassingen van papieren smeerolie filters in plaats van de oude 
metalen filters. Daarmee kon een olie verversing interval van 1500 km (!) aangepast worden naar 
4000 km. 

 
De 6 cil Ponton modellen 
van 1954 tot 1959.  220a, 
220 S, 219, en 220 SE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 1956 kwam de 220 S, uiterlijk identiek aan de 220a maar nu voorzien van dubbele 2 traps 
carburateurs die het vermogen zowaar naar 100 PK bracht. Het principe van de carburateur heeft 
als vervelend nadeel dat eigenlijk bij 1 bepaalde luchtstroming, dus toerental, een juiste 
verhouding van luchtbenzine mengsel kan worden bereikt. De tamelijk complexe 2-traps 
carburateur bereikte door verschillende openingen een betere mengselverhouding over een groter 
toerengebied. In het midden toerengebied werd de motor duidelijk rustiger en was bovendien nog 
wat zuiniger dan zijn voorganger. 
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Door de steeds verbeterende brandstof met hogere klopvastheid kon de compressieverhouding in 
1957 naar 8,7:1 worden verhoogd. De M 180 motor die in de Ponton type 219 met een carburateur 
werd toegepast kan naar 90 PK, in de 220S met dubbele carburateur gaat hij naar 106 PK. Voor 
het eerst werd in de M 180 motor nu ook natrium gevulde uitlaatkleppen toegepast voor een betere 
warmte afvoer. 
 
Inspuiting 
Naar huidige maatstaven is zelfs een 2-traps dubbele carburateur niet toereikend voor een 6 
cilinder motor. De voorste en achterste cilinder die de langste inlaat afstand tot de carburateurs 
hebben ontvangen een minder rijk mengsel dan de middelste cilinders. Dat was in de jaren vijftig 
natuurlijk ook al lang bekend. Racemotoren werden al geruime tijd van een carburateur per 
cilinder voorzien, en Mercedes had inmiddels in de racerij al ruime ervaring opgedaan met 
benzine inspuiting in plaats van carburateurs. Een principe wat al werd toegepast in de 
legendarische 300 SL (vleugeldeur) en de mastodont zoals de 300c en d, beter bekend als de 
Adenauer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De M127 motor in de 220 SE Ponton met het bijzondere inlaatspruitstuk en aan de linkerkant de 2 
stempel inspuitpomp.  
 
In 1958 werd daarom voor het eerst in de middenklasse sedan een inspuiter op de markt gebracht, 
de 220 SE Ponton. Dat was een benzine injectiemotor met 115 PK die bij MB vanaf dat moment 
voor het eerst in serieuze productie aantallen van de band ging lopen. Intern kreeg de motor de 
benaming M 127, maar het was gewoon een M 180 met benzine injectie. Om kosten te besparen 
werd gekozen voor een mechanisch aangedreven 2 stempelpomp en niet de 6 stempelpomp zoals 
die in de duurdere 300 modellen werd toegepast. De aandrijving vindt net als bij de dieselmotoren 
plaats met de distributieketting die over een extra apart kettingwiel loopt. De inspuiting vindt 
echter plaats in het inlaatspruitstuk. 
 
(wordt vervolgd) 
 
9) Een van de drie coupe’s / bewerkt door Jan Boeren 
 
In het magazine van de Mercedes-Benz Club Nederland (MBCN), “De Zilverster” (no. 6-2018), 
stond een artikel vermeld over “De drie coupés”. Hierin werden die verschillende typen coupés 
beschreven, waaronder die van ons registerlid Leon Mutsaerts. De tekst hieronder betreft de 
coupe van Leon. 
Wij zijn de MBCN resp. de MBCN-redactie zeer erkentelijk dat wij het artikel met hun 
toestemming over mogen nemen. De tekst is geschreven door dhr. Dick Schornagel en de foto’s 
zijn genomen door dhr. Ivo Lucas Luyskx. 
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Inleiding 
Mercedes-Benz bouwde in elke periode van zijn bestaan altijd wel bijzondere en soms zelfs 
behoorlijk gedenkwaardige coupémodellen. We hebben er eens drie naast elkaar gezet, en wel van 
de bouwjaren 1963, 1978 en 1982. Jazeker, alle drie zeer herkenbaar ‘Mercedes', maar ook wel 
erg verschillend in opzet en ontwerp. Wat ze gemeen hebben, is de ‘kleinste’ motorisering van het 
respectievelijke model. 
 
De oudste van dit drietal is de 220 SE Coupé uit 1963. Deze staat broederlijk naast de 280 SLC uit 
1978 waarvan de productie in 1971 begon. De ‘dikke’ 380 SEC uit 1982 is duidelijk de 
modernste, de productie ervan begon in 1981. Hij kwam als kers op de taart van de in allerlei 
opzichten onvergetelijke W 126 die in september 1979 op de autoshow in Frankfurt werd 
voorgesteld.  
 
Je begint vanzelf wel te watertanden wanneer je deze auto’s zo bij elkaar ziet staan. De oudste en 
de nieuwste hebben veel gemeen, in die zin dat ze in hun tijd waren afgeleid van het sedanmodel. 
In het geval van de 220 SE Coupé was dat van de 220 SE b (W 111) die in 1959 het levenslicht 
aanschouwde. De 380 SEC was gebaseerd op de 380 SE (W 126), die zijn opwachting maakte in 
1979. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast kijk ik naar de 280 SLC, een auto met een heel ander verhaal. Want dit is een coupé 
geheel op basis van de SL; de SLC kwam als aparte modelserie naast de in 1970 verschenen 350 
SL (R 107). De officiële fabrieksaanduiding luidde C 107 E. Beide hadden een 3,5 liter-V8, 
vandaar 350 SL en 350 SLC. De snellere 450 SL voor de Amerikaanse markt volgde in 1972, 
terwijl de zescilinders 280 SL en 280 SLC in 1974 verschenen. Intussen was het ook tijd 
geworden voor de 450 SLC 5.0 en twee jaar daarna voor de 500 SL/SLC die de 450 SLC verving. 
Je herkende de 500 SL/SLC aan het kleine rubber spoilertje op de rand van het kofferdeksel.  
 
220 SE b Coupé, bescheiden elegant 
Van de 220 SE b Coupé en Cabriolet (W 111/3) werden de eerste twee exemplaren in 1960 
gebouwd. Ook in de jaren daarna waren de aantallen van zowel de coupé, totaal 14.713 stuks, als 
van de eveneens beeldschone cabriolet – 2.729 exemplaren - zeer beperkt. De 300 SE Coupé en de 
300 SE Cabriolet die er in 1962 bijkwamen, zijn door hun nog veel kleinere productieaantallen, 
resp. 2.419 en 708 exemplaren, nu uiterst zeldzaam. Van de ‘Hoch- und Flachkühler’ verlieten in 
totaal 28.918 coupés en 7.013 cabrio’s de fabriek op een totale productie van meer dan een 
miljoen ‘Heckflossen’. 
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De coupé en de cabriolet waren gebaseerd op de 220 SE (W 111/3), de ‘Heckflosse’ of ‘Vinnetjes-
Mercedes’. Het ontwerp, getekend door de kunstenaar Paul Bracq, was van een grote schoonheid. 
Bracq was tevens de man achter de volgende serie Mercedes modellen en wie daarvoor oog had, 
kon in deze nieuwe coupé en cabriolet de dingen die komen zouden, al een beetje zien. Vooral de 
flanken en de afwezigheid van de alweer uit de mode geraakte ‘vinnen’ gaven al een deel van het 
geheim prijs. Ook de lijn van de nog (in 1963) te verschijnen Pagode zat er al een beetje in.  
De coupé en de limousine hadden dezelfde voorkant tot en met de A-stijl en de panoramische 
voorruit. Verder naar achter, tot en met de relatief simpele achterlichten en de bumper, was alles 
anders. De coupé had nauwelijks een B-stijl waardoor de zijruiten in hun geheel omlaag konden. 
Een bijzonder staaltje van geniaal tekenwerk was wel de C-stijl: de panoramische achterruit lag 
aan de zijkant in een achterruitstijl die aan de achterkant een unieke knik vertoonde en aan de 
voorkant een rechte, schuin geplaatste lijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bescheiden elegante koetswerk van de coupé was slechts 5 mm langer dan dat van de 
limousine, maar de auto was wel 5 cm breder en had ook een iets lagere daklijn. De wielbasis was 
met 275 cm voor beide carrosserieën gelijk waardoor de coupé voor het soort auto relatief ruim 
was, hoewel het dak 5,5 cm lager was en de achterruit verder naar voren stond. Daardoor is ook de 
ruimte op de achterbank wat kleiner dan in de sedan. 
 
Comfortabel 
Qua techniek verschilden beide carrosserieseries weinig van elkaar. Het belangrijkste onderscheid 
was eigenlijk dat de coupé en de cabriolet alleen als SE, dus met de 120 pk-injectiemotor, 
verkrijgbaar waren, hetgeen 10 pk scheelde met de 220 S. Deze auto’s hadden ook schijfremmen 
voor en trommels achter, terwijl de vierdeurs pas in 1962 schijfremmen op de voorwielen kreeg. 
Het onderstel verschilde niet van dat van de sedan, dus onafhankelijk met schroefveren en 
stabilisator voor en de bekende pendelas, ook weer met schroefveren, achter. Vanaf 1963 leverde 
Mercedes naar wens ook luchtvering en ook stuurbekrachtiging was voor de gehele serie als extra 
verkrijgbaar.  
 
De W 111/2 en 111/3 hadden een vierversnellingbak met stuurkolomschakeling voor de vierdeurs 
en vloerschakeling voor de tweedeurs. De vloerpook werd vanaf oktober 1964 als een kosteloos 
extra ook op de vierdeurs aangeboden. En ook kon de klant nog kiezen voor een automatische 
koppeling (Hydrak) waarmee er geen koppelingspedaal meer was, of voor een echte automaat met 
vier overbrengingen.  
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Ingehouden luxe 
De tweedeursmodellen coupé en cabriolet kregen uiteraard een heel ander interieur dan de sedans. 
Er was meer luxe in de vorm van prachtig hout, waarbij de klant ook nog uit diverse soorten kon 
kiezen, en uiteraard bestond de bekleding uit een 
sterke leersoort. De voorstoelen hadden een 
opvallend dikke, verstelbare rugleuning, wat erg 
‘duur’ over kwam.  
Het instrumentarium bestaat uit ronde ‘klokken’ 
met een toerenteller en snelheidsmeter. In het 
midden zien we de verticale cluster met daarin 
de meters voor brandstofvoorraad, 
koelvloeistoftemperatuur, oliedruk en 
laadstroom. De schakelaars en knoppen zijn in 
de directe omgeving van de stuurkolom 
gegroepeerd; de versnellingspook staat op de 
vloer.  
 
Waardige oudheid 
De 220 SE uit 1963 van Leon Mutsaerts uit Tilburg is een plaatje om te zien. En daar kan hij 
zichzelf voor op de borst slaan, want hij heeft zijn auto helemaal uit elkaar gehaald en eigenhandig 
weer opgebouwd.  
Eerst de geschiedenis. Leon was op zoek naar een klassieker en hij had eigenlijk al een R 107 op 
het oog, toen in 2001 deze Mercedes op zijn pad kwam. De auto kwam oorspronkelijk uit 
Zwitserland, maar stond bij het toenmalig automuseum in Bergeijk te koop. De prijs was goed, de 
220 SE zag er redelijk goed uit, alleen de motor liep niet jofel. Er zat geen vermogen in.  
 
Leon, behoorlijk technisch van aard, wist het bijna zeker: dat was injectie of ontsteking, want de 
motor knalde wel, maar rookte niet en hij rammelde evenmin. Het bleek inderdaad de ontsteking. 
En er waren bougiekabels verkeerd om gemonteerd en de kabels waren ook nog eens slecht van 
ouderdom. Nieuwe kabels, goed afstellen, nieuwe olie erin, een keer doorsmeren (23 
smeerpunten!) en hij kon gaan rijden. Er zat al een Nederlands kenteken op en de carrosserie was 
weliswaar niet al te best, maar voldeed wel aan de apk-eisen.  
Na een half jaartje rijden had Leon zijn 220 SE leren kennen. De Mercedes-Benz was mechanisch 
goed en de zescilinder-injectiemotor liep geweldig fijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was tijd voor de carrosserie en Leon haalde alles los. Samen met een goede kennis heeft hij 
zijn Mercedes vervolgens helemaal gerestaureerd, na de carrosserie eerst te hebben gestraald en in 
de epoxy te hebben gezet. Na het spuiten werd ook nog een blanke laklaag toegevoegd. Hoeveel 
mooier wil je het nog hebben? In november 2003 was de auto klaar, op het chroom na. Dat werd 
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gedaan bij Metamorfose in Reuver. Mutsaerts gelooft er niet zo in om dat soort werk in verre 
landen te laten doen. Aan het nog altijd mooie interieur hoefde niks te gebeuren, behalve het 
houtwerk dat bij Marc van de Brand in Uden onderhanden is genomen.  
Inmiddels heeft Leon zo’n 33.000 km met zijn 220 SE gereden, de teller staat totaal op 183.000 
km. De auto heeft hem nooit laten staan, de enige makke die hij ermee had, was een lekkend 
stuurhuis.  
 
Onderhoud en reparaties doet deze beroepsmonteur uiteraard allemaal zelf. Hij is altijd al een fan 
van Mercedes geweest, is blij met zijn auto (terecht!) en heeft geen plannen om deze te verkopen. 
Het is zijn eerste klassieker; zijn dagelijkse kilometers rijdt hij met een E 240 met V6-motor uit 
2002.  
Zijn 220 SE is een prachtig, lekker puur exemplaar met een fraaie Beckerradio, handbediende 
zijramen en een in goede staat verkerende, blauwe leren bekleding.  
 
Keuze genoeg 
Af en toe heb je van die auto’s die qua uitstraling en kwaliteit dicht bij elkaar liggen. Ze hebben, 
zoals in dit geval, eigenlijk alle drie wel iets wat mij hebberig maakt. De SEC omdat-ie zo 
supersolide is en je er nog vele jaren plezier van kunt hebben en er nou eindelijk eentje voor me 
staat die een keer niét zilvergrijs is. En bovendien roestvrij en lekker strak in de lak. 
Daarnaast de SLC. Ik heb al eens eerder naar zo’n auto gelonkt, want dat was de eerste mooie die 
ik zag sinds dit type in 1971 uitkwam. Ik begin er langzaam de charmes van in te zien, eindelijk. 
En hier was er weer zo een! 
Maar ik viel nu toch echt voor de waardige charme van de oudste van dit drietal. Een Mercedes-
Benz 220 SE Coupé uit mijn jonge jaren, een charmante auto met een zescilindermotor en een 
handgeschakelde versnellingsbak. En nergens overbodige accessoires.  
Helemaal mijn auto dus!  
 
 
10) Zomaar een foto / gekregen van Eddy Steyaert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat een ruimte in een 200 (D) / 230 Universal. Ideaal voor op vakantie… 
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11) Het schroefje… / door Peter van der Toorn 
 
In het vorige Infobulletin heb ik verhaald over de Voorjaarsrit die ik samen met Petra had uitgezet 
in Noord-Limburg en dat we met Frau Helga niet mee konden rijden vanwege “Het Schroefje”.  
 
Het begon onschuldig genoeg met kleppen afstellen, een simpel klusje. Ik vond dat de motor koud 
wat begon te tikken dus leek het me raadzaam de klepspeling weer eens na te kijken, te beginnen 
met luchtfilter verwijderen en klepdeksel verwijderen. Het luchtfilter zit met van die ouderwetse 
schroef-en-moer slangklemmen op de carburateurs met een kruiskop, die maak altijd los met 
Phillips bitje 2 in de accuschroefmachine maar omdat ik in de badkamer aan het klussen was lag 
die boven en de accuboormachine lag dichterbij in de schuur. Lui als ik ben, ging ik uiteraard naar 
de schuur. De boormachine loopt veel sneller dan de schroefmachine dus de moer schoot binnen 
een seconde van de schroef en verdween ergens het donker. Mopperend op m’n knieën met 
magneetje op zoek naar de moer; niet te vinden.  
 
Goed het is metrische draad dus ik moet ergens nog wel een M4 moertje hebben liggen. Ik haal 
het luchtfilter van de motor af en verwijder het klepdeksel; klepspeling meten en er moeten 
inderdaad een paar kleppen een slagje hebben.  
 
Goed, boel weer in elkaar gezet en o ja, dat moertje nog vervangen. Nu blijkt echter ook de 
schroef verdwenen, geen probleem die heb ik ook nog in het M4 bakje liggen. Luchtfilter 
geplaatst met nieuwe schroef en moer en starten voor de proefrit. 
De motor tikt nu beduidend harder dan voor de reparatie, snel uitgezet en na enig peinzen schiet 
mij het verdwenen schroefje te binnen. 
 
Na het verwijderen van luchtfilter en carburateurs met een endoscoop in het spruitstuk gekeken 
en, ja hoor, daar steekt een M4 x20 bolkop met Philips kruis vanonder de klep naar buiten. 
Wetende hoeveel werk het is om het spruitstuk van de motor af te halen probeer ik eerst een keur 
aan geleende grijp-  en magnetische hulpstukjes maar de M4 x20 bolkop met Philips kruis geeft 
geen krimp. Na ettelijke pogingen geef ik mij gewonnen; het spruitstuk moet er maar af. Dat 
betekent dat de uitlaatrubber los moeten, evenals een motorsteun, alle bevestigingsmoeren van in- 
en uitlaat en de motor een beetje opgekrikt om voldoende ruimte te krijgen om de spruitstukken 
van de draadeinden te kunnen krijgen.  
 
Niet alles zit tegen; de pakking blijft heel, dat scheelt weer een bestelling.  
Nadat zoonlief voorzichtig een schroevendraaier tussen de klepsteel en de nokkenas heeft gezet 
vis ik eindelijk de M4 x 20 bolkop met Philips kruis met een grijpertje onder de klep vandaan. Na 
de samenbouw (geen onderdelen overgehouden!) gaat als laatste de luchtfilterkap er weer op, dit 
keer met een moderne rvs slangklem uit één stuk waar nooit het schroefje uitkan vallen, mij 
pakken ze niet. 
Bij het starten hoor ik dat het tikje weg is maar de uitlaat lekt… 
 
 
12) Advertentierubriek / door Jan Boeren 
 
Dit keer zijn er geen advertenties ontvangen. Mochten jullie iets aan willen bieden of zoeken, 
stuur een mailtje naar jl.boeren@hotmail.com 
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13) 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 
  

 
 
Onze oprechte dank aan de bovenstaande sponsoren, die ook in 2019 ons Register steunen. 
 
 
14) Uit het archief van … / door Jan Boeren 

 
Uit het archief van ons registerlid Rob van der Does dit keer 
een foto van een crashtest tussen een Heckflossen en een  
W 108. Zoals bekend was onze Heckfllosse de eerste auto, 
waarin aan de voor- en achterzijde een kreukelzone was 
ingebouwd.  
Met dank aan de uitvinder Bela Barenyi, die met deze 
vinding duizenden levens gespaard heeft.  
Rob, bedankt voor het insturen.  
 
 
 
 

 
 
15) Ons nieuwe logo / door Simon van Es 
 
Sinds de livegang van onze nieuwe NHR-website speelde het DO met de gedachte om te 
investeren in een eigen logo. Soms komen dingen mooi samen want begin dit jaar kregen we een 
mail van Kay Coenen waarin hij aanbood waar nodig belangeloos te willen ondersteunen met 
grafisch werk.  
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Ondertussen waren er al wat eerste contouren verkend rond het logo en we hebben dan ook 
meteen dankbaar gebruik gemaakt van zijn aanbod. Kay heeft een eigen grafisch bedrijf  
(www.infographicmedia.com) en hij heeft op basis van ons algemene idee snel de spijker op zijn 
kop weten te slaan. Na wat fijn slijperij is hij er dan, het officiële NHR-logo! 
 

Komend jaar zal het logo terug te vinden zijn op onze website en uiteraard boven dit infobulletin.  

Kay hierbij nogmaals bedankt voor je bijdrage!   

 
 
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 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. 
 
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 2019 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 alle DO-ers wens ik jullie allen fijne Kerstdagen en een voorspoedig en vooral gezond 
2019. Tot ziens bij een van onze activiteiten.  
 
Hartelijke groeten, 
Jan Boeren  
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Dagelijkse Organisatie (DO): 
- Henk Lith; oprichter NHR  h.lith@ziggo.nl  tel. 030-2710111 
- Jan Boeren; eindredactie Heckflosse Infobulletin, penningmeester, sponsoren, advertenties,    
                      tourritten jl.boeren@hotmail.com tel. 0183-621430 
- Mark Jonkers; ondersteuning Jan  mjonkers@hetnet.nl  tel. 06-5477 6583 
- Hans Brok; techniek  hansbrok53@gmail.com tel. 013-455 5434 
- Simon van Es; webmaster simon.van.es@gmail.com  tel 06-1017 6345 
- Peter van der Toorn: ondersteuning Roland en Simon pvandertoorn@upcmail.nl  
   tel. 06-5570 8114 
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- Roland van Keekem; ledenadministratie, algemene zaken, secretariaat     
   rolandvankeekem@ziggo.nl tel 06 8169 1841 / 079 341 5063 
 
Technische Ondersteuning (TO): 
- Voor directe technische vragen aan TO-ers Peter van Driel en Léon Mutsaerts:  
   p.vandriel-mb@hotmail.com  
 
FORUMS: 
Nederlands Heckflosse Register: https://heckflosseclub.forum2go.nl/  
MB Klassiekerforum: http://www.mbklassiekerclub.nl/overige-typen-heckflosse-ponton-pagode-
en-ouder-f40.html  
- Forumvolger: Mathieu Bouten mathieubouten@gmail.com  
 
Rechten: 
De redactie behoud zich het recht voor zonder opgaaf van redenen artikelen te wijzigen, in te 
korten of niet te plaatsen. De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van 
artikelen, advertenties en/of annonces. 
 


