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Onderwerpen in deze uitgave zijn: 

1) Voorwoord  

2) Data activiteiten in 2020 

3) Geen Technische Dag 

4) Verslag Onderdelendag 

5) Verslag Najaarsrit 1 

6) Verslag Najaarsrit 2 

7) Afscheid Henk Lith als DO-er 

8) De auto voor Henk 

9) De eerste uitgave van ons Infobulletin 

10) Spelingsvrij stuurschakelen 

11) Nieuwe leden stellen zich voor 

12) Het examen 

13) Mijn ervaringen en anekdotes met het taxirijden (deel 3) 

14) Rectificatie in artikel “de ontwikkeling van de 6-cilinders” 

15) De dieselmotor in de Mercedes-Benz taxi (deel 3) 

16) Meten is weten 

17) De Heckflosse is 60 jaar 

18) Advertentierubriek 

19) Onze sponsoren 

20) Tot slot 

  

 

 

     1) Voorwoord / door Peter van der Toorn 

 

Het wordt weer koud en de dagen korter. Tijd voor het laatste Heckflosse Infobulletin van dit jaar.  

Dit jaar kunnen we herdenken dat de eerste Heckflosse 60 jaar geleden de fabriek uitrolde en dit 

jaar kunnen we weer terugkijken op een jaar met toerritten en veel informatie via dit periodiekje.  

Een jaar van verandering voor ons als bestuur waar Henk Lith het wat rustiger aan wilde gaan 

doen en zijn taken als DO-er neerlegde maar op de achtergrond blijft hij nog wel wat doen, hoor. 
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Jan Boeren verhuisde van zijn centraal gelegen Schelluinen naar het Overijsselse Hengelo. 

Daarmee moesten we een nieuwe centraal gelegen plek vinden voor onze vergaderingen. We 

kwamen uit bij de rustiger aan doende Henk Lith die voortaan zijn huis leent voor de 

vergaderingen. Utrecht ligt ook lekker centraal en zo ziet u dat Henk op de achtergrond nog best 

wel wat blijft doen, hoor. 

 

Verder heb ik dit jaar met lede ogen gezien hoe de oudjes onder de 

diesels tot zo ongeveer de grootste milieumoordenaars sinds het 

begin der tijden zijn. Gelukkig heeft onze Heckflosse een 

benzinemotor dus wij mogen de grote steden nog wel in voor zo lang 

het duurt. We rijden echter veel liever op een buitenweg, dat is 

tenminste leuk reizen.  

Onze gewone auto is een nieuwe hybride die aan het einde van elke 

rit trots meldde dat er 1 liter op 20 km of nog minder had gebruikt. 

Totdat de E10 benzine verplicht werd, waarna de melding aan het 

eind van de rit in 1 op 15-17. Dat vond ik toch erg raar; 5% 

biologische brandstof extra toevoegen aan de minerale brandstof 

levert een 20 tot 25% hoger verbruik op. Lijkt me geen goede zaak 

voor het zieltogende milieu.  

 

Evenmin voor mijn humeur. Ik begin een steeds grotere hekel aan de milieumaffia te krijgen 

Niettemin ga ik volgend jaar bij het aanbreken van de warme dagen weer lekker toeren. 

Ik wens u allen veel reisplezier in het komende jaar 

 

 

2) Data activiteiten 2020 / door Jan Boeren 

 

Ook in 2020 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 18 april 2020 Voorjaarsrit, georganiseerd door ??? 

- zondag 5 september 2020 Onderdelendag, georganiseerd door Hans Brok 

- zondag 27 september 2020 Najaarsrit, georganiseerd door ??? 

- ??? Technische Dag georganiseerd door Hans Brok (mits er voldoende aanmeldingen zijn) 

 

Zoals jullie zien, zoeken we nog een tweetal leden, die een van de twee ritten (of beiden) wil 

organiseren. Graag aanmelden bij mij. Mijn mailadres is: jl.boeren@hotmail.com 

 

 

3) Geen Technische Dag / door Hans Brok 

 

Beste Heckflosse liefhebbers 

Jammer genoeg hebben we dit jaar geen technische dag gehad bij Cor de Jong. Er waren helaas 

geen aanmeldingen. 

O.i. is er genoeg aandacht aan besteed in het Infobulletin en ook tijdens de afgelopen Najaarsrit 

heb ik het erover gesproken. Misschien had men wel eerder of later gekund, maar zo kun je geen 

afspraken maken. De TD wordt immers ruim van te voren bekend gemaakt. Jammer dat het niet 

door kon gaan; het is toch wel leerzaam en je steekt er altijd wat van op. 

Misschien volgend jaar weer . 
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4) Verslag Onderdelendag / door Hans Brok  

 

Het weer was goed en er stonden maat liefst 15 stands met onderdelen. Wat 

opviel was, dat de er veel goede en gangbare onderdelen werden aangeboden 

tegen een redelijke prijs. Als je dit zo zag, dan moeten de standhouders goede 

zaken gedaan hebben ten opzichte van vorig jaar. 

  

We hopen dat het volgend jaar net zo, of nog drukker wordt. 

Ik zou zeggen, tot de volgende Onderdelendag. 

 

 

5) Verslag Najaarsrit / door Hans Brok 

 

De opkomst bij het draaiboompje was ondanks het slechte weer goed 

Na een verlate start kwamen we de eerste hindernis tegen in de Mijlstraat. 

Hier stonden borden met weg afgesloten, die blijkbaar de dag van te 

voren geplaatst waren. Ronald was er toch doorgereden en zei dat er niks 

aan de hand was, maar ja dat weet je dus niet. 

 

Samen met mijn zoon Alex de mensen weer op het goede spoor gezet, 

zodat we goed bij de eerste stop kwamen bij de schutskuil. Jan Witkamp 

had pech, ze waren zijn gerecht vergeten maar Jan pakte het sportief op. 

 

Bij het spoor van Boxtel was ook een afsluiting die op de radio werd 

afgeroepen. Weer hebben we iedereen weer de goede weg opgestuurd en 

uiteindelijk kwamen we allemaal samen weer op de eindbestemming. 

Ondanks het slechte weer is de Campina een erg mooie streek en aan de foto’s te zien vonden de 

deelnemers het een leuke rit. Ook omdat we natuurlijk weer een beetje bij konden kletsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Nog een verslag van de Najaarsrit / door Martin van Bruggen 

 

Najaarsrit door de Campina. Waar we Campina alleen kennen uit de zuivelafdeling van de 

supermarkt werden we tijdens de Najaarsrit 2019 getrakteerd op een mooie toertocht door en om 

de streek Campina in het altijd mooie Brabant.  

 

Op 29 september wilden we vroeg uit de veren om de Heckflosse wakker te schudden voor een  

groot aantal kilometers, maar in het noorden van het land was het bar en boos met het weer  

en we hebben toen helaas besloten om met een iets modernere Ster te gaan.  
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Eenmaal aangekomen lichte spijt toen de zon zelfs af en toe doorbrak. Gelukkig waren er  

genoeg deelnemers die zich verzameld hadden met hun Oldtimer. De dag begon bij café restaurant 

het Draaiboompje in Moergestel. We werden hier hartelijk ontvangen door de organisator Hans 

Brok. Na een heerlijk bakje koffie en een echt stukje Brabants appelgebak was er tijd om bij te 

kletsen met bekende en minder bekende gezichten. Al met al was er een gezellige groep van een 

man of veertig.  

  

Na een uitleg van Hans kregen we allemaal onze 

routebeschrijving en probeerde we, zo goed als dat 

gaat, in colonne te blijven rijden door het voor ons nog 

onbekende Campina.  

Prachtige wegen door veelal bossen en langs 

kronkelende wegen door lommerrijke plaatjes leiden 

ons naar de lunchlocatie, De Schutsluis. Gezellig en 

knus ingericht konden we gelukkig met de hele groep 

bij elkaar zitten. Wel altijd zo gezellig om zo elkaars 

verhalen te horen.  

 

Na de lunch vervolgden we de weg en kwamen we telkens weer een natuurlijke barrière  tegen, 

zoals De Beerze, kleine AA, Dommel, Ollandsche waterloop (wel 4 keer) en de Grote  

waterloop. Steeds prachtig liggend en kronkelend langs boerderijen. Als bijrijder had je genoeg 

tijd om te genieten van dit mooie landschap.  

De bestuurder moest goed opletten op de smalle wegen.  

 

Helaas deden een paar wegafzettingen en omleidingen 

de mooie stoet de das om. We raakte elkaar kwijt of 

kwamen elkaar weer spontaan tegen. Elkaar wenkend 

dat je de goede weg wist. Maar gelukkig kwam 

iedereen zonder verdere problemen aan bij het eindpunt 

van deze mooie toertocht restaurant speeltuin museum 

enz. de "De bevrijdende vleugels".  

 

Na het dankwoord voor de familie Brok vervolgde ieder zijn eigen weg weer richting huis.  

We kijken terug op een geslaagde dag door een verrassend stukje Nederland.  

 

 

7) Afscheid Henk Lith als DO-er / door Jan Boeren  

 

Op 14 december jl. hebben we bij Henk thuis afscheid van hem genomen als DO-er. (DO= 

Dagelijkse Organisatie). In 2001 heeft Henk het Nederlands Register opgericht om inzicht te 

krijgen in het aantal Heckflossen die in Nederland zouden zijn. Daarbij stonden eenvoud, 

laagdrempelige entree, geringe kosten en het verzamelen van technische informatie voorop. 

 

Nu, na jaren actief meedraaien, heeft Henk afscheid genomen als karretrekker van “zijn” Register. 

 

Onder het genot van koffie / thee en iets lekkers werden herinneringen opgehaald. Als verrassing 

voor Henk werd een Oorkonde overhandigd, waarin Henk als erelid van het Register benoemd 

werd. 

Tevens werd een exact schaalmodel (1 : 18) van zijn 220 SE overhandigd, die Kees van Meijeren  

en Bas de Leeuw gemaakt hadden. Zelfs de verlichting in deze miniatuur werkt. Henk was blij 

verrast, zoals jullie op de foto kunnen zien. 
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Henk, ook namens alle leden, heel veel dank voor alles wat je voor het Register gedaan hebt. 

 

 

 

 

 

 

 

8) De auto voor Henk / door Bas de Leeuw 

 

Beste lezers en lezeressen, 

Als trouwe lezer van het NHR Infobulletin, en samen met mijn vrouw en zoon de trotse eigenaar 

van een Heckflosse, heb ik nóg een hobby, namelijk het aanpassen van modelauto’s aan de echte 

auto. Ik doe dat samen met een oom van mij, en een tijdje geleden mochten wij daar al iets van 

vermelden in het NHR Infobulletin. 
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Omdat wij ook  af en toe een auto aanpassen voor een ander, waren wij blij verrast, en ook best 

wel een beetje trots toen wij werden benaderd door Jan Boeren, met de vraag of wij een model 

voor Henk Lith konden samenstellen. Henk heeft een Mercedes Heckflosse 220SE in de kleur 

ivoor met een bruine binnenbekleding, en die is als model nu eenmaal niet te koop. 

 

Gelukkig kregen wij ruim de tijd om dit te kunnen realiseren, want in een dergelijk project gaan 

heel wat uurtjes zitten om het netjes te maken. Toen we met Jan de afspraak hadden gemaakt over 

wat en hoe het moest gaan worden, stuiten we gelijk al op en probleem. Want het moest een 

verrassing blijven voor Henk tot aan zijn vertrek als voorzitter. Maar wij hebben natuurlijk wel 

informatie over de echte auto nodig om er een goed gelijkend geheel van te kunnen maken, en die 

info weet Henk als geen ander. 

 

Heel voorzichtig, en zonder argwaan bij Henk te wekken kwamen wij toch, met de inzet van Jan 

en mogelijk nog anderen, aan de benodigde informatie. 

 

Als basis hebben wij gebruik gemaakt van een Mercedes 300SE van het merk Revell in schaal 

1:18. Daar zit standaard een open dakje in, maar Henk heeft een geheel gesloten dak, dus dat 

moest onzichtbaar dichtgemaakt worden. 

 

We zijn begonnen met het demonteren van alle ‘losse’ onderdelen, en geloof mij, daar zijn dit      

soort modelauto’s echt niet voor gemaakt. 

 

      

Maar met beleid en veel geduld lukt het uiteindelijk wel om alles er heel af te krijgen, want 

onderdeeltjes afplakken komt niet in ons woordenboek voor. Daarna was het aanpassen van de   

verlichtingsunits aan de beurt, want we zouden er ook gelijktijdig verlichting inbouwen. 

 

  

Henk heeft twee verstralers voorop de auto, dus die hebben 

we ervoor gemaakt en voorzien van lampjes erin. Zelfs de 

kentekenplaatverlichting heeft twee lampjes zoals ook bij 

de echte auto. 

Hier hebben we twee ledjes van 0,5 x 0,5mm in gemaakt.  

 

Toen de meeste aanpassingen klaar waren konden we 

beginnen met het in de juiste kleur brengen van de gehele auto. Eerst is het  dakje dichtgemaakt, 

glad geplamuurd en in de sluitplamuur gezet, en daarna is de gehele auto waterproef geschuurd en 

in- en uitwendig in de juiste kleur gespoten. Ook het interieur is in de kleuren van de echte auto 

gemaakt. 
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Na een paar dagen drogen is de gehele auto gepolijst en in de was gezet, met als resultaat een  

spiegelglad en prachtig glimmend geheel. 

 

De verlichting werkt op een 9 volt batterij, maar die moet je wel ergens onder zien te brengen.      

Net als bij een echte auto komt de energie uiteindelijk 

uit de tank, dus die hebben wij gebruikt om de batterij 

in onder te brengen. Is ‘normaal’ al een dingetje, maar 

nu zeker, omdat er ook nog een constructie op die 

plaats moest worden gemaakt voor de afneembare                                                                                              

trekhaak. 

 

Uiteindelijk is ook dat gelukt en kon de auto verder 

worden afgebouwd. Alle onderdeeltjes zijn er weer op 

teruggezet, zijn er nieuwe sierlijstjes, verstralers en een 

afneembare trekhaak op- en aangemaakt, gelijk aan de echte auto, en natuurlijk is de auto voorzien 

van de juiste kentekenplaatjes. 

 

Als Henk hierin zijn eigen auto ‘in het klein’ herkent is onze missie geslaagd. Hij heeft hiermee 

een exclusief model, waar er maar één van bestaat.  

Wij zijn tevreden met het resultaat, en wij hopen dat Henk er blij mee zal zijn. 

 

 

Als u nog meer van onze hobby wilt zien, kijk dan eens op onze site met nog meer foto’s ,   

                                       https://modelautoaanpassen.wordpress.com 

Ik wens u in ieder geval veel veilige kilometers en veel plezier in het komende seizoen. 

 

 

 

 

https://modelautoaanpassen.wordpress.com/
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9) De eerste uitgave van ons Infobulletin / door Henk Lith 

 

Dit is de 75
e
 uitgave van ons Infobulletin. Een mijlpaal! Het is interessant om de eerste uitgave 

ook eens terug te zien. Om die reden is die hieronder weergegeven. (red.) 

 

                HECKFLOSSE INFO BULLETIN No  1   (nov. 2001) 

 
 

Hallo Heckflosse rijders,  

 

Onderwerpen: 

1) Eerste dozijn aanmeldingen een feit. 

2) Kortings regeling. 

3)   Lijst met internet adressen. 

 

 

1)    Er zijn nu een “dozijn” aanmeldingen binnen voor het Heckflosse register. 

Dat leek mij een geschikte reden om maar eens een mailtje rond te sturen, naar alle 

geregistreerden. 

Jullie krijgen hierbij een overzicht van dit register, met het verzoek jullie eigen gegevens even te 

controleren op juistheid en volledigheid, en  bij onjuistheden, mij dit even te melden, (dit bestand 

is bij gevoegd als aanhanger in excel).  

Het spreekt voor zich, en daar is dit register ook mede voor opgezet, dat een ieder naar een ieder 

kan mailen, met vragen, over de Heckflosse, of een vraag naar een bepaald onderdeel, enz. geef 

maar aan welk onderdeel je al langer zoekt, of wat al tijden nutteloos op de plank ligt, en je wel 

wil verkopen of ruilen. 

Je kan ook de totale groep om informatie vragen, of wat aan bieden! 

Er zijn (tot nu een) leden die geen e-mail hebben, die moeten dan op een andere mannier  

over bepaalde zaken op de hoogte gebracht worden. 

 

2)   Verder ben ik bezig, en dat zal wel lukken, met een kortings regeling bij Jan ten Hoonte 

(firma “De Ster”) Jan heeft op flosse gebied veel in “huis” niet alleen letterlijk, maar ook  

veel kennis over de auto’s. 

Hij heeft zowel gebruikt als nieuw materiaal, wat minder overigens aan plaatwerk. 

Ook heeft hij zeer veel documentatie, echt kasten vol, je kan er best eens langs gaan. 

Het adres van de ster is Burg. Legroweg 16, 7864 TK Zwinderen, (oostelijk van 

Hogeveen te zoeken) Tel 0524-291590. 

 

Als er mensen zij die het interessant vinden, om bij de firma Brezan automaterialen 

Een kortings regeling te bewerkstelligen, dan wil ik dat graag even weten, dat is volgens mij best 

mogelijk, maar dan moeten we met pasjes gaan werken, en dat is weer een stapje verder. 

 

3)   Ik voeg toe,  (ook weer als bijlage in word), een lijstje met de internet adressen van de tot nu 

toe geregistreerden.                 

Dit zijn er dus 11, daar niet iedereen (helaas) internet heeft. 

Je weet vast wel hoe je deze adressen kan invoeren in je mail systeem, (het lukt mij ook steeds 

beter,).   
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Tot zover dan dit eerste info bulletin, ik neem mij voor om er regelmatig een te schrijven, en ook 

met wat hulp van individuele leden, die via het info bulletin wat willen melden, zou dat toch 

moeten lukken, je kan je verhaal of ervaring naar mij zenden, en dan plaats ik het in 

de eerstvolgende info bulletin, met welke frequentie dit bulletin gaat verschijnen, laat zich niet  

makkelijk voorspellen, eens per maand is denk ik te hoog gegrepen, maar misschien is eens per 

kwartaal  realistischer. 

 

Groeten Henk Lith 
 

 

PS: Jan ten Hoonte is inmiddels al vele jaren geëmigreerd. (Red.) 

 

 

10) Spelingsvrij stuurschakelen / door Matthieu Bouten 

 

Gezien het grote aantal foto’s, zijn deze in een bijlage toegevoegd. (red.) 

 

Toen ik mijn 200 benzine Heckflosse van bouwjaar 1968 kocht, reed hij goed maar had zoals de 

meeste wel wat speling in de stuurschakeling. Hierdoor moest deze met gevoel behandeld worden 

en was wat hakerig en niet precies. 

 

De eerste actie is dan om de kunststof ring die onder de schakelhendel aan de stuurkolom zit te 

vervangen (111 268 0392). Dit was bij mijn auto al gedaan en de ring was nog nieuw. 

 

De volgende stap is dan om de kunststof ringen aan de schakelstang onder het stuur te vervangen 

(2x 111 997 1240). Als deze versleten zijn kan de schakelstang in de stuurkolom te veel op en 

neer bewegen. Hierdoor kan zelfs bij het schakelen de claxonring ingedrukt worden waardoor 

ongewild wat extra aandacht op je auto wordt getrokken. 

 

Wanneer je het stuur verwijdert,  zie je op de schakelstang een zekeringsring met daaronder een 

kunststof ringetje zitten (foto 1). Deze vernieuwen is niet zo´n probleem. Er zit echter een tweede 

ringetje achter de afdekplaat in de stuurkolom. De afdekplaat kan worden verwijderd met een 

poelietrekker (foto 2). De 2e ring achter deze afdekplaat is vaak geheel verdwenen door slijtage. Je 

kan begrijpen dat hierdoor te veel speling ontstaat (foto 3 en 4). 

 

Toch bleef mijn stuurschakeling nog te vaag en hakerig. Het was goed te zien dat de schakelstang 

nog aardig wat radiale speling had op de plaats waar hij door de vloer van de auto ging (foto 5). 

Om dit te verhelpen was wat meer inspanning nodig. Ondertussen bleven we gewoon met de auto 

doorrijden. De situatie werd echter urgenter toen, door het haken en toch lomp doorzetten van de 

schakelbeweging, een schakelvork (Hebel 180 268 0215) afbrak in het mechanisme dat tegen het 

schutbord zit. 

 

Nu moest de stuurschakeling eens beter aangepakt worden. Omdat hij niet meer verkrijgbaar was 

en ik ook niet zo snel een 2e handse kon vinden, heb ik de afgebroken schakelvork gelast. Omdat 

het een soort gietijzer is heb ik hem eerst goed warmgestookt met een brander en vervolgens met 

hoge lasstroom gelast (foto 6). Hij houdt het nu gelukkig alweer jaren. 

 

Om goed bij het schakelmechanisme te kunnen komen heb ik het stuurhuis uitgebouwd. Ik heb 

helaas geen brug of smeerput maar het lukt ook door de auto goed en veilig op te bokken (foto 7). 

Het is natuurlijk ook mogelijk om de hele stuurstang met voetplaat uit de auto te bouwen maar 

daarvoor heb ik niet gekozen.  
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Voor het uitbouwen van het stuurhuis is weer een poelietrekker nodig om de stuurarm 

(Lenkstockhebel) van het stuurhuis te trekken. Op de arm en op de as zit een groefmarkering voor 

de positie. Als deze er niet zit moet je ze voor het lostrekken op elkaar aftekenen. Nu is er de 

gelegenheid om meteen de onderste keerring (30-42-8) van het stuurhuis te vernieuwen om 

olielekkage tegen te gaan. In tegenstelling tot een servostuurhuis (stuur-bekrachtiging) zit deze 

ring zonder borgring over de as in het stuurhuis (foto 8).  

Bij het opschuiven van de nieuwe keerring over de as moet je deze tegen beschadiging door de 

vertanding beschermen. Ik heb dat gedaan met wat plakband (foto 9). Ik heb het stuurhuis 

natuurlijk ook meteen schoongemaakt en weer netjes zwart geverfd. Daarna of na inbouw tot het 

vulgat opvullen met 90W olie. Vervang ook meteen de kunststof busjes in de koppeling naar het 

stuurhuis (2x Ring 111 462 0165). 

 

Dan kan het schakelmechanisme verder gedemonteerd worden en het schakelblok (Lagerbock) 

verwijderd worden van het schutbord (foto 10). Het is van belang om goed vast te leggen hoe alles 

zit en om de schakelvork af te tekenen op de as. Dit aftekenen van met name de schakelvork op de 

fijnvertanding van de schakelstang is wel lastig want het is krap en vies. Na het uitbouwen van het 

schakelblok kun je eindelijk bij de kunststofringen die van belang zijn. Het gaat met name om de 

ring die rondom de vertanding van de schakelstang in het schakelblok zit (111 268 1050) (foto 

11). Wanneer deze ring versleten is wordt de buitenkant van de hendel (111 260 0415) niet meer 

op zijn plaats gehouden en krijgt de schakeling radiale speling. Natuurlijk moet nu ook meteen de 

afstandring (111 268 0251) in het schakelblok vervangen worden (foto 12). Ik heb alles goed 

ingevet. 

 

Hierna kan alles weer gemonteerd worden. Let er bij het stuurhuis op dat het stuur recht staat 

(markering op de stuurstang en stuur) en dat het stuurhuis in de middenstand staat (boring in 

Lenkschnecke te zien onder de vulopening). 

In sommige gevallen zou het kunnen dat in het verleden mensen de schakeling anders hebben 

afgesteld om speling te compenseren. Het is dan zaak om alle onderdelen weer op de goede 

manier in te stellen, te beginnen met de schakelhendels op de versnellingsbak. Mochten hiervoor 

gegevens nodig zijn, dan kan ik dit opzoeken en verstrekken. 

 

Om het schakelgevoel te completeren en uitval te voorkomen is het ook altijd aan te raden om de 

schakelknietjes (2x Kugelpfanne 000 991 3822) te vernieuwen. De kunststof hiervan wordt in de 

loop der jaren bros en kan afbreken. Je kan dan niet meer schakelen of je moet de betreffende 

schakelstang onderweg provisorisch met een binder over de kogel vastmaken. Ook de rubber 

bussen (Büchse 000 992 0110) in de schakelstangen op de bak kunnen oud worden en voor 

speling of uitval zorgen. Vernieuw deze dus ook. 

 

Op deze manier kun je ervoor zorgen dat de stuurschakeling weer werkt zoals het ooit bedoeld 

was en kun je je verbazen over een veel strakker en preciezer schakelgevoel. 

Het rijden is dan weer een groter plezier. 

 

Ter verduidelijking hierbij nog een explosietekening (foto 13) met een aantal van de genoemde 

onderdelen erop: 

nummer 495: Gummiring aan schakelhendel stuurkolom (111 268 0392) 

nummer 480: Ringetjes achter het stuur (111 997 1240) 

nummer 513: Buechse (111 268 1050) 

nummer 515: Afstandring (111 268 0251) 

 

Groeten Mathieu Bouten (mathieubouten@gmail.com) 

 

mailto:mathieubouten@gmail.com
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11) Nieuwe leden stellen zich voor / door Jan Boeren 

 

Wij zijn Rick (28) en Amber (25), wonen in Zeeland 

(Schouwen-Duiveland) en sinds kort zijn wij de trotse eigenaar 

van een Heckflosse 200 D 1967. Hiervoor was mijn vader in 

het bezit van deze Heckflosse, maar wegens gebrek aan tijd 

heeft hij hem overgedragen aan ons.  

 

Afgelopen twee jaar heeft hij helaas stil gestaan en heeft een 

goede kennis een poging gedaan om (vooral de roestige 

deuren) spuitklaar te maken. In die twee jaar hebben mijn man 

en ik een oud huis opgeknapt en een garage eraan gebouwd. En 

nu voor ons het einde van de verbouwing in zicht is, is er voor 

gekozen om de Heckflosse aan ons over te dragen zodat wij 

hem kunnen opknappen.  

We hebben vrijwel geen  ervaring als het om auto opknappen 

gaat dus daarom dat we lid zijn geworden bij jullie forum. We 

hopen onze Heckflosse weer in oude glorie te herstellen zodat 

hij nog langer in de familie blijft!  

 

  

12) Het examen… / door Rene Veenis 

 

Voor het afronden van een professionele fotocursus moest ik een bijzonder onderwerp uitzoeken. 

Ik dacht daarbij aan mijn restauratieproject, mijn 200 D. En zo ontstond deze foto, waarmee ik 

mijn cursus met succes af kon ronden. De persoon op de grond ben ikzelf. Ik hoop nog heel veel 

foto's te maken, maar dan op locatie, met deze auto. 
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13) Mijn ervaringen en anekdotes met het taxirijden (deel 3) / door Jan Witkamp 

 

In dit laatste deel beschrijft ons lid Jan Witkamp zijn ervaringen met het taxirijden. (red.) 

 

Een aanbod van een gallon Johnny Walker. 

  

Een rit uit de Botlek naar Schiphol. Het wordt een beetje aparte rit, een Zweedse zeeman staat te 

wachten bij de gangway met zijn bagage, waaronder een grote fles Whisky, Johnny Walker Red 

Label, niet een gewone fles maar één van een Gallon, 4,5 liter. We laden de koffers en tassen en 

de fles in de kofferruimte en gaan op weg naar Schiphol. Ik vroeg hem of hij goede reizen had 

gehad en hij zei dat het wel goed was gegaan. Hij was vijf maanden aan boord geweest en had 

diverse havens aangedaan in Amerika en het Midden-Oosten. Verder zei hij niet zo heel erg veel.  

 

Wel vroeg hij of ik die fles Whisky wilde kopen, maar aangezien ik geen Whiskydrinker was, zei 

ik dat geen interesse had omdat ik dat nooit dronk. Hij vond het jammer omdat hij het eigenlijk 

niet mee kon nemen naar Zweden. Dat kon ik natuurlijk ook niet helpen, dus er werd niet meer 

over gesproken. Na verloop van tijd vroeg hij weer of ik die fles toch niet wilde kopen, weer heb 

ik hem uitgelegd dat ik nooit Whisky dronk en ik de fles niet wilde kopen. Uiteindelijk zijn we op 

Schiphol gearriveerd, de rit afgerekend en de bagage uitgeladen. Behalve de fles Johnny Walker. 

Hij zei neem jij hem toch maar mee, want als ik Zweden binnen kom met die grote fles, moet ik 

zoveel betalen en dat wil ik niet, Nu had ik een vriend/collega die wel Whisky dronk en als hij op 

visite kwam kon ik hem een glaasje Whisky aanbieden. Het heeft wel een paar jaar geduurd voor 

de fles leeg was, maar volgens hem werd het 

steeds lekkerder. 

Inmiddels heb ik wel Whisky leren drinken, dat 

komt door mijn schoonzoon, die is wel 

liefhebber en die heeft mij een fles “Angels 

Nectar” malt Whisky gegeven en dat vind ik 

zacht genoeg om te drinken, maar ik ben er wel 

zuinig op, dit terzijde. 

 

Inmiddels was het 1973 en had ik ook een 

nieuw Peugeot 504 Diesel gekocht, je moet een 

beetje met de tijd meegaan, nietwaar? 

 

  

Een soort Kerstreis 

 

Welk jaar het was weet ik niet meer precies, ik geloof 1974, maar het was een paar dagen voor 

Kerst. We hadden natuurlijk nog geen autotelefoon, alleen mobilofoon, ik werd opgeroepen door 

de centrale dat ik naar huis moest bellen. Dan moest je een telefooncel opzoeken, die deed het 

gelukkig, dat was ook wel eens anders, mijn vrouw zei dat ik zo snel mogelijk naar het Chevron 

benzinestation aan de Vaanweg moest gaan (daar tankte ik altijd). Daar zou iemand staan die een 

taxi naar Cuxhaven in Duitsland nodig had, ik reed nog in het Centrum maar was in no-time aan 

de Vaanweg. 

Daar stond een man in uniform, het bleek een marconist van de zeevaart te zijn. Hij was er door 

een collega taxichauffeur gedropt, deze had kennelijk geen zin in zo’n rit. Die marconist begreep 

ook niet waarom die andere chauffeur hem niet weg wilde brengen, maar ik was er blij mee. De 

man zag er keurig netjes uit, ik heb hem wel gevraagd of hij voldoende geld bij zich had. Hij zei 

over voldoende geld te beschikken en liet mij dat ook zien. Ik heb zijn bagage in de kofferruimte 

gedaan, de mannen van het tankstation bedankt en we zijn op weg gegaan naar Cuxhaven.  
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Ik had er wel van gehoord maar wist niet precies waar het lag, dat was geen probleem zei hij, we 

moeten eerst naar Bremen, dan Bremerhaven, dat is 30 km verder en dan nog ongeveer 40 km en 

dan zijn we er, totaal ongeveer 500 km. We hebben onderweg in Nederland wat gegeten en weer 

verder op weg naar Cuxhaven. Daar aangekomen in de vroege ochtend mocht ik niet gelijk weer 

terugrijden, eerst Frühstuck, want zonder wat gegeten te hebben laat ik je niet gaan. We gingen 

naar binnen waar zijn vrouw hem opwachtte, zij was blij dat hij er weer was. De marconist heeft 

mij voor de rit betaald en zijn vrouw heeft een lekker ontbijt gemaakt en zo kon ik er weer tegen 

voor de terugreis. Zij bedankten mij voor de rit en wensten mij Prettige Kerstmis en een veilige 

terugreis. 

 

Vanaf maart1976 ben ik gestopt met het taxi rijden en heb ik 11 jaar op een bus c.q.touringcar 

gereden. Bij Westnederland Streekvervoer werden chauffeurs gevraagd en via een vriend ben ik 

daar in dienst getreden tot juli 1979. Toen naar de Jong Tours op buitenlandse reizen.  

 

Maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan en ik heb in februari 1987 weer een 

taxivergunning overgenomen, nu taxi 135 en deze heb ik gehad tot januari 2017, toen was het wel 

genoeg, ik had geen opvolger dus is het aandeel verkocht. 

 

In 1987 begon ik met mijn toenmalige privé auto, een 

Citroën BX, gas in laten bouwen en daar een jaartje 

mee gereden. In 1988 kon ik een Volvo 740 GL diesel 

van 1986 met weinig kilometers kopen. Ik heb daar 

met veel plezier in gereden tot januari1993, toen 

kwam wat ik graag wilde een nieuwe Mercedes Benz 

200D. De Volvo ging niet weg, die werd privé auto 

vanwege de bijtelling. 

Met de Volvo heb ik ook nog wel een paar bijzondere 

ritten gehad, o.a. een meneer uit Afrika, ik weet niet 

uit welk land hij kwam maar het was geen alledaagse 

rit. 

 

Een dagtocht naar Frankfurt v.v. 

 

Wachtend op een ritje op de standplaats Metro Slinge werd er door de Centrale een Engels 

sprekende chauffeur gevraagd, ik meld mij en komt de vraag of ik voor een afgesproken prijs naar 

Frankfurt een half uurtje wachten en weer terug naar het afhaaladres wil rijden. De prijs stond mij 

wel aan, ik kon daar zeker voor rijden, dus krijg ik de straatnaam op en later het huisnummer. Ik 

meld mij en er komt een keurig geklede donkere heer naar buiten met enkel een 

documentenkoffertje. Ik laat de heer achter instappen en vraag of het klopt dat wij naar Frankfurt 

gaan en hij bevestigt dat, dus wij op weg. Onderweg werd er niet veel gesproken, wel hebben we 

halverwege geluncht, daarna weer verder naar Frankfurt. Toen we de stad binnen reden heb ik een 

taxi aangehouden en gevraagd of hij ons wilde voorrijden naar een bepaalde bank.  

Er was natuurlijk nog geen navigatie in de auto destijds en op deze manier gaat het sneller als zelf 

gaan zoeken. Bij de bank aangekomen ging de heer naar binnen en na een kwartiertje was hij weer 

terug, dat was sneller als verwacht “Nu graag weer terug naar Rotterdam a.u.b.” Zei hij. We 

hebben onderweg weer wat gegeten en weer met een rustig gangetje naar Rotterdam gereden en 

mijnheer weer netjes naar het ophaal adres gebracht. 

 

Dit zijn zo wat ervaringen en anekdotes van bij elkaar 35 jaar taxi de ervaringen op de bus komen 

een andere keer misschien nog aan de beurt. 

 



 14 

Hieronder staan de foto’s van mijn taxi’s, doe ik in de afgelopen jaren gereden heb. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan, bedankt voor je bijdragen. (red.) 

 

 

14) Rectificatie in artikel “de ontwikkeling van de 6-cilinders” / door Ries Vernooy 

 

In de bijdrage van Rein Nieuwland viel mij op dat er in de opsomming van alle motortypen, die 

uit de M 180 zijn ontstaan een onjuistheid vermeld stond. Bij de W111 220 SE coupe / cabriolet 

was het motortype M 127 ingebouwd in plaats van de M 180 motor. 

 

 

15) De dieselmotor in de Mercedes-Benz taxi (deel 3) / door Jan Boeren 

 

In dit laatste deel komt het verlengde W110-model aan bod. 

In april 1967 wordt door Stuttgart een verlengde W110 geïntroduceerd. Dit model is gebaseerd op 

de 200 D, waarbij het originele model verlegd wordt met 65 centimeter. De wielbasis wordt nu 

3350 mm en de wagen biedt plaats aan zeven / acht personen. De totale lengte bedraagt nu 5380 

mm. 

Voor de achterbank is een opklapbare bank geplaatst, waarop drie personen plaats kunnen nemen.  

Deze bank is optioneel, waardoor de klanten zelf kunnen beslissen of ze deze optie willen 

bestellen. Het idee om deze uitvoering te creëren komt van de buitenlandse taxi- , en 

verhuurbedrijven. De lange limousine werd vooral ingezet bij taxibedrijven en ondernemingen, 

zoals hotelondernemingen, consulaten en bij de overheid. 
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Technisch was de wagen identiek met de normale 200D . De 55 pk dieselmotor OM 621 bracht de 

auto op een topsnelheid van 125 km/h. 

 

Voor de leden die geabonneerd zijn op het magazine Mercedes-Benz Classic verwijs ik graag nar 

de uitgave 01 2010, waarin een interessant artikel staat over de waarschijnlijk nog enige bestaande 

uitvoering van deze lange 200 D. Een taxi, die vanaf 1967 bij dezelfde eigenaar is gebleven. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijkbaar was de vraag naar dit model voldoende voor “Das Haus”, want voor de volgende 

modellen, /8 en W123, werden er ook lange uitvoeringen gebouwd. Van ons registerlid Jan 

Witkamp kreeg ik onderstaande foto’s toegestuurd. 
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De bovenstaande twee foto’s zijn van het W123 model, maar tonen de extra zitbank en het 

verschil in lengte van het standaard model ten opzichte van de verlengde versie. 

 

 

16) Meten is weten (deel 3) / door Leon Mutsarts 
In het derde deel van het werken met de multimeter gaat Leon dieper in op het meten 
van de weerstand. 
  

In de bijlagen vinden jullie het derde deel van de toelichting “Meten is weten”.  

 

 

 

 

 

17) De Heckflosse is 60 jaar / door Jan Boeren 

 

In 1959 liep de eerste Heckflosse van de productieband. In eerste instantie werden de zescilinders 

geproduceerd en in 1961 volgden de viercilindermodellen. De Heckflosse bestaat nu dus al 60 jaar 

en de liefhebbers koesteren dit model al gedurende vele jaren.  Het was de eerste auto ter wereld 

die met een veiligheidskooi geproduceerd werd. 

 

Soms vraag ik me wel eens af hoelang we nog van onze oldtimers kunnen blijven genieten? Het 

aantal maatregelen ter verbetering (???) van het klimaat neemt alleen maar toe. Persoonlijk geloof 

ik helemaal niets van de klimaathysterie die door de groen (linkse) hobbyclubjes uitgekraamd 

wordt. De vrijheid van de burger wordt alleen maar verder ingedamd en de kosten, 1 biljoen Euro, 

volgens mw. Von der Leyden (EU) mogen de burgers ophoesten. (DDR 2.0 lässt grüssen)  

 

 

18) Advertentierubriek / door Jan Boeren 

Te koop gevraagd voor W110: 2 voorspatborden (1 x links en 1 x rechts). Moeten in (zeer) goede 

staat zijn in verband met aankomende restauratie van mijn Heckflosse. Serieuze aanbiedingen of 

tips graag naar: 

Theo Overduin, Oerdijk 226, 7435 PL  Okkenbroek. 

Email: overduintheo1@gmail.com. 

Telefoon: 06-82711812.  

 

 

 

 

 

mailto:overduintheo1@gmail.com
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19) 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 in 2019 ons Register steunden. 

 

 

20) 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 2020 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. 

 

Nog iets anders. Wie van onze leden is bereid om zijn / haar collectie aan de leden te laten 

zien. Laten we dat “schuurbezoek” noemen. Gaarne opgave aan mijn mailadres: 

jl.boeren@hotmail.com 

 

Namens alle DO-ers wens ik jullie allen fijne feestdagen, een voorspoedig en vooral gezond 2020. 

Tot ziens bij een van onze activiteiten.  

 

Hartelijke groeten, 

Jan Boeren  

 

mailto:jl.boeren@hotmail.com
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Heckflosse Infobulletin 

Colofon: 

Uitgever: Nederlands Heckflosse Register 

Redactie: Jan Boeren (eindredacteur) jl.boeren@hotmail.com  

Medewerkers aan dit nummer: (in alfabetische volgorde): 

Jan Boeren, Hans Brok, Chris Koppert, Ary Kraaijeveld, Rein Nieuwland, Jan Witkamp. 

 

Algemeen: 

NHR Website: www.heckflosseregister.nl 

E-mail: info@heckflosseregister.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/Nederlands-Heckflosse-Register-NHR-

1616881301913785/ 

Bank: ABN/AMRO: IBAN: NL 39 ABNA 0443 6862 97 t.n.v. J.L. Boeren inzake Nederlands 

Heckflosse Register 

Contributie: vrije donatie of na verzoek door DO 

 

Dagelijkse Organisatie (DO): 

- Jan Boeren; eindredactie Heckflosse Infobulletin, penningmeester, sponsoren, advertenties,    

                      tourritten jl.boeren@hotmail.com tel. 074-2800082 

- 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 

- 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. 
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