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1) Voorwoord / door Simon van Es 

 

Beste Heckflosse-liefhebbers, zoals jullie hierboven zien hebben we weer een goed gevulde 

uitgave van het NHR-infobulletin. Iedereen die daaraan bijgedragen heeft veel dank!  

 

Alweer juli. Ik weet niet of het jullie ook zo vergaat maar het lijkt wel alsof de tijd door alle 

corona-perikelen dit jaar nog sneller gaat dan anders. Een voorjaar, dat wederom voelde alsof het 

al zomer was, droeg daar zeker ook aan bij. Velen zullen wellicht van de nood een deugd hebben 
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gemaakt en thuis extra tijd hebben besteed aan onze mooie hobby. Lekker in de garage of, met 

weinig verkeer op de weg, lekker op pad. Die vrijheid hadden we gelukkig in Nederland wél in 

tegenstelling tot veel andere landen in de wereld waar het letterlijk gedwongen thuisblijven 

geblazen was. 

 

Ik wens jullie veel leesplezier en een mooie zomer toe. Blijf gezond en wie weet tot ziens op een 

van de evenementen welke, voor zover het er nu uitziet, toch zoetjes aan doorgang kunnen gaan 

vinden. 

 

 

2) Data activiteiten / door Jan Boeren 

 

We leven door dit virus in bijzondere tijden en dat heeft zijn invloed op onze activiteiten. 

 

- zaterdag 5 september 2020: Op deze dag zou de Onderdelendag gehouden worden, maar die 

gaat NIET door. Op het moment, dat dit Infobulletin verschijnt, mogen er van regeringswezen 

bepaalde evenementen niet doorgaan. En mocht er na 1 september wel groen licht komen, dan is 

de voorbereidingstijd te kort. Helaas en hopelijk kan de Onderdelendag in 2021wel doorgaan. 

 

- zondag 27 september 2020: Onze Najaarsrit, georganiseerd door Jaap en Alie van Veldhuizen. 

Dit is in principe dezelfde als de Voorjaarsrit, die om bekende virusredenen niet door kon gaan. 

Ook hiervoor geldt dat er nog geen 100% duidelijkheid over bestaat of deze rit wel door kan gaan. 

Mocht dat zo zijn dat de rit NIET door kan / mag gaan, dan ontvangen diegenen die zich 

ingeschreven hebben daarover bericht. Wel staat hieronder de uitnodiging vermeld, zodat jullie 

kunnen zien waar de rit plaatsvindt en bij wie je in kunt schrijven. 

 

- ??-??-????: we hebben een toezegging gekregen voor een schuurbezoek. Die zal in de buurt van 

Emmeloord plaatsvinden. Zodra er meer bekend is, dan worden jullie hierover geïnformeerd.  

 

NB. 

Klaas de Poel houdt in principe op zondag 6 september zijn Stars Cars & Coffee dag in 

Surhuisterveen. Na telefonisch contact vertelde Klaas mij dat op dit moment van schrijven nog 

niet zeker is of de gemeentelijke vergunning hiervoor verleend gaat worden. Kijk op zijn website 

voor nadere informatie over hoe, wat en waar. (www.klaasdepoel.com) 

 

 

3) Uitnodiging Najaarsrit 2020 / door Jaap en Alie van Veldhuizen 

 

In al die jaren dat wij lid zijn, hebben we nog nooit een rit gereden in de Achterhoek. Dit was voor 

ons een reden om ons in deze streek te verdiepen en wat is het mooi daar… 
Wij rijden dus dit jaar de Voorjaarsrit in de Gelderse Achterhoek.  

De rit vindt plaats op zondag 27 september 2020. 

 

Aanvang: 

Om rond 10.00 uur worden we verwacht bij het eetcafe “De 

Veldhoek”, gelegen aan de Varsselseweg 55 te 7255 NR Hengelo 

(Gelderland). Tel. 0573-461 061. 

We beginnen hier met een lekker bakje koffie/thee met daarbij de 

keuze uit appeltaart, schuimbol of arretjescake. 
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Start toerrit: 

Om 11.00 uur starten we met onze tourrit en volgen we een ca. 47 km lange route langs mooie 

kastelen, authentieke boerderijen en door pittoreske dorpjes in de prachtige Achterhoek.  

 

Lunch: 

De lunchpauze is bij Eetcafé Spiekerman, gelegen aan de 

Goorweg 5 te 7104 BB Winterswijk Meddo. Tel. 0543-216 001. 

Hier kan gekozen worden vanaf een uitgebreide lunchkaart. Er is 

voldoende parkeerruimte voor de Heckflossen. Na de lunch, ca. 

14.00 uur, krijgt iedereen deel 2 van de route, deze is ook weer 

zo’n  47 km lang.  

 

Finish: 
De finish, ca. 15.30-16.00u is bij Café Restaurant Jan ter Voert, 

gelegen aan het Oranjeplein 1 te 7078 BC Megchelen.  

Tel. 0315-377 004. Hier kunnen we nog even gezellig napraten 

onder het genot van een drankje voordat een ieder weer richting 

huis gaat.  
 

Aanmelden: 

Aanmelden kan vanaf nu tot en met 20 september 2020 bij 

Mark Jonkers; email: mjonkers@hetnet.nl 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om het aantal deelnemende personen per auto te vermelden? Elke 

aanmelding zal door Mark worden bevestigd. Krijgt u na enkele dagen geen bevestiging, mailt u 

dan a.u.b. nog een keer of neem telefonisch contact op (nummer 06-54776583). 

Alvast hartelijk dank voor uw deelname en graag tot zaterdag 27 september 2020. 

 

Kosten: 

Aan de Voorjaarsrit zijn geen inschrijvingskosten verbonden. Gemaakte kosten onderweg zijn 

voor eigen rekening. 

 

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. Een ieder dient zich te houden aan de geldende regels in het verkeer. 

 

 

4) Reacties op vorig Infobulletin / door Jan Boeren 

 

Op persoonlijke titel had ik in het vorige Infobulletin (no. 76 / maart 2020) mijn commentaar 

gegeven op het ECB-beleid. Hierop mocht ik helaas slechts 1 (!) reactie ontvangen, die mijn 

mening bevestigde. 

 

Ook op de rubriek “Nog een keer You Tube”, waarin de film “Beerput Nederland” vermeld werd, 

ontving ik 1(!) reactie. De (ingewijde) schrijver meldde mij dat de tankers nog steeds in Rotterdam 

goedkope, maar sterk vervuilde stookolie innemen. Ook al moeten zij er dagen voor omvaren.  

 

mailto:mjonkers@hetnet.nl
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Wat een wereld en de burger moet van de overheid allerlei afval gescheiden inzamelen en in het 

juiste bakje aan leveren om zogenaamd het milieu te redden. Waar is de corrigerende rol van onze 

(R)overheid? Als we de troep maar kwijt zijn toch… 

 

Onlangs is de film “Planet of the Humans” door Michael Moore verschenen. Hierin worden vele 

oorspronkelijke uitgangspunten van de milieuvoorvechters nogal (op z’n zachts gezegd) anders 

belicht. Laat ik het maar voorzichtig neerschrijven, want bekijk zelf de film en zie hoe het volk 

een bepaald beeld voor ogen krijgt. Oordeel zelf. Maar misschien is die door de censuur van You 

Tube reeds verdwenen. Ook dat is mogelijk. Iets dat niet past in het beleid, dat gooi je er toch 

gewoon uit…Oh zo simpel toch… 

 

 

5) Ook op You Tube / door Jan Boeren 

 

Niet alleen vind ik onze Heckflossen een mooie en fijne auto, ook de klassieke Amerikaanse 

klassiekers hebben mijn belangstelling. Zo vond ik op You Tube een mooie film met de titel “9th 

Annual All American Originals Carshow 2019”.  Van de (kleine) Nash tot en met de slagschepen 

van Cadillac zijn er te zien. Duur ca 17 minuten en heel mooi om te zien. 

 

 

6) Informatie over ons ledenbestand / door Roland van Keekem 

 

Het is goed om jullie af en toe eens te informeren over de gang van zaken ten aanzien van ons 

ledenbestand. Een eerste opmerking die ik graag wil aangeven is dat ik, de ledenadministrateur,  

de enige in onze club ben die het ledenbestand beheer en in bewaring houd. Geen van de andere 

DO-ers of leden heeft hiervan een kopie en dit is ook zo bedoeld om de beveiliging van auto- en 

persoonsgegevens van al onze leden te waarborgen.  

 

Op dit moment zijn er twee documenten; een emailadressen 

bestand en een overzicht van alle Heckflossen van onze leden. 

Van het emailadressenbestand krijgt alleen Jan Boeren 

periodiek een actuele bijgewerkte beveiligde uitgave voor 

verzending van informatie aan de leden. Dit document bewaart 

hij op zijn computer omdat er ook nadien wel eens een mail 

verstuurd moet worden. Denk bijvoorbeeld aan het rondsturen 

voor een herinnering van een tourrit. Het voorgaande wordt 

door hem verwijderd.  

 

Daarnaast heb ik nog een overzicht van overige Heckflossen in 

Nederland, die van ex leden zijn geweest of ergens op internet 

of in autohobbybladen staan of hebben gestaan, b.v. als een 

Heckflosse te koop wordt aangeboden. Deze documenten 

worden beheerd in een beveiligde omgeving en hebben ook elk 

een apart wachtwoord. Als ik in de documenten werk heb ik 

geen verbinding met het internet, back-ups staan niet in de cloud maar op een aparte back-up 

schijf en op een sticky die ik zorgvuldig op een plekje bewaar. 

 

Maar een vriendenclub zoals wij zijn kan natuurlijk niet zonder communicatie tussen onze leden. 

Daarvoor hebben we een NHR communicatieprotocol vastgesteld en die luidt: 
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Als een lid contact zoekt met andere leden, kan via een verzoek aan de ledenadministrateur een 

opgave van een doelgerichte selectie van leden worden verstrekt (regio, type, etc.). De te 

verstrekken informatie bevat uitsluitend naam, woonplaats en e-mailadres. 

 

We moeten helaas constateren dat het werkelijke aantal Heckflosse leden die in het bezit zijn van 

één of meerdere Heckflossen, de afgelopen tijd iets is teruggelopen. 

Eind mei 2020 telden we 289 Heckflosse leden in Nederland, 29 Vlaamstalige Belgische leden en 

43 vrienden van onze Heckflossen, die (nog) geen Heckflosse in bezit hebben. Bij elkaar geteld 

361 leden.  

 

Dit jaar 2020 hadden we slechts 2 nieuwe Heckflosse leden en 2 nieuwe vrienden. In 2019 hadden 

we nog een uitschieter van 19 nieuwe leden; in 2018 en 2017 een 9-tal nieuwe leden.  

Naast een geringe toename van leden in de laatste periode, krijg ik regelmatig afmeldingen te 

verwerken, omdat ze hun Heckflosse verkocht hebben. Ik vraag deze ex-leden of als Vriend van 

de Heckflosse aan te willen blijven, zodat ze nog alle informatie toegestuurd krijgen. Dat lukt 

vaak en zo zie je dat het aantal Vrienden van Heckflosse is toegenomen. 

 

Medio het jaar 2016 hadden we 294 Heckflosse leden, 27 Belgische leden en 30 Heckflosse 

vrienden; totaal 351 leden. 

 

Helaas kan ik bij een foutmelding van een emailadres, bij het verzenden van een Infobulletin of 

uitnodiging van een evenement, niet altijd in contact komen met het betreffende lid omdat het 

opgegeven telefoonnummer ontbreekt of niet meer actueel is. Ik probeer dan via Linked-In en/of 

Facebook het lid op te zoeken of het destijds opgegeven adres in het telefoonboek te verifiëren. 

Als dat allemaal niet lukt om contact te krijgen wordt het onvindbare lid helaas als ex-lid 

uitgeschreven. Het is vreemd genoeg niet voorgekomen dat het verdwenen lid zich opnieuw 

aanmeldt; het gemis van Hecklfosse informatie komt blijkbaar niet in hun gedachten op. 

 

Oproep: 

Hierbij heb ik een oproep aan jullie allen om wijzigingen van contactgegevens aan mij door 

te geven. Dit is ook mogelijk door een bericht via onze website te versturen; die berichten 

komen weer bij mij in mijn mailbox terecht. 

 

 

7) Mijn hobby-auto’s / door Martin van Bruggen 

 

Ik voldoe graag aan het verzoek van de redactie om weer een stukje te schrijven in dit bulletin. 

Maar voordat ik hiermee begin, wil ik even een woord van dank richten aan Jaap en Alie 

Veldhuizen voor alle voorbereidingen, die ze gedaan hebben voor de Voorjaarsrit. Helaas kon die 

jammerlijk, maar zeer begrijpelijk, niet doorgaan. Hopelijk krijgt jullie inzet in het najaar wel een 

vervolg. 

 

Het verzoek om een bijdrage te leveren kwam naar aanleiding van een foto die ik had 

meegestuurd, waarin mijn Heckflosse dienst deed als trouwauto. Op bijgaande foto’s, gemaakt 

tijdens de trouwrit in Doetinchem in de buurt van Kasteel Slangenburg, ziet u hoe de opgepoetste 

en met bloemstukken versierde Heckflosse prima dienst kan doen als trouwauto. Voor deze 

gelegenheid had ik mezelf ook verkleed in de jaren van de bouw en productie van deze auto. Het 

mooie was dat de bruidegom geboren is in het eerste productiejaar van deze auto, namelijk 1959, 

en dat de bruid geboren is in het jaar 1964, daar waar deze Heckflosse uit komt. 
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Het eerste bruidspaar welke ik mocht rijden, alweer in 2000, waren mijn dochter en schoonzoon. 

Ook hij komt net als de auto uit 1964. Mijn zoon en zijn vrouw reed ik in 2002 als tweede 

bruidspaar naar het gemeentehuis. Je zou bijna wat met getallen krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er volgde in de loop van de jaren nog heel wat trouwritjes, welke ik met liefde doe. Vaak tegen 

een minimale vergoeding maar wel met de nadrukkelijk wens of ik ter herinnering een mooie foto 

van het bruidspaar kan krijgen geposeerd met en bij de auto. Ik heb dan nu ook een heel 

bijzondere wand in de garage met allemaal mooie trouwfoto’s die herinneren aan bijzondere 

dagen met de Heckflosse, waar ik graag op terug kijk. 

 

Ondertussen is de auto weer feilloos door de APK gekomen en dus klaar voor een eventueel 

nieuwe trouwrit. Ondanks dat ik in de loop van de jaren meerdere MB’s heb mogen rijden voldoet 

deze Heckflosse toch het meest aan het beeld van een trouwauto. Slechts eenmaal heb ik gekozen 

om niet met de Heckflosse te gaan, maar dit was tijdens de Najaarsrit van 2019. Terugkijkend op 

deze rit, waarvan eerder verslag gedaan, is het toch anders als je met de ML350 mee rijd i.p.v. de 

Heckflosse. De rit is hetzelfde maar het voelt anders. Ik kan me dan ook voorstellen dat 

bruidsparen graag in een oldtimer hun speciale reis willen maken. Hun trouwrit. 

 

Bij deze ook nog een foto van mijn Pagode. 

Sommige mensen willen net even wat 

anders en hebben liever deze tweezitter als 

trouwauto. Het is natuurlijk ook een 

prachtige trouwauto maar aangezien ik hem 

dan moet uitlenen zonder chauffeur ben ik 

toch wel heel voorzichtig aan wie ik hem 

uitleen. Deze auto wordt hoofdzakelijk 

gebruikt voor kaartlees ritten en lichte 

rally’s. Natuurlijk komt hij ook graag de stal uit voor een toertocht die mijn kinderen en 

kleinkinderen graag ondernemen. 

 

Concluderend kan ik zeggen, dat ik er erg van kan genieten als andere mensen ook genieten 

kunnen van deze mooie oldtimers. En dan helemaal op hun speciale dag, hun trouwdag. Een klein 

beetje gezien en gezien worden maar vooral het delen van deze mooie hobby. 
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Tot slot. 

Vorig jaar werd ik ook benaderd om na een fotoreportage voor het SL magazine Mercedes Revue 

een stukje te schrijven hoe de liefde voor de Heckflosse is ontstaan. Voor diegene die het artikel 

niet hebben gezien of gelezen wil ik graag bij deze mijn schrijven toevoegen. 

 

"Mijn Heckflosse” 

Mijn reden tot aanschaf van een Heckflosse was dat ik half jaren 60 bij een werkgever ging 

werken die zo’n model had als bedrijfswagen. Het juiste type weet ik niet meer. Ik dacht toen, zo 

een wil ik later ook. 

Na jaren van kijken maar niet kopen was ik onder tussen wel tot de conclusie gekomen dat ik een 

Heckflosse nooit zelf kon restaureren in combinatie met het eigen bedrijf wat ik runde. Daar naast 

ontbrak het mij aan technische kennis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn vrouw heeft, na herhaaldelijke grappen van mijn kinderen over het alleen maar kijken en niet 

kopen, de doorslag gegeven om er uiteindelijk toch een te kopen. 

 

Zodoende ben ik in 1998 weer eens bij Noordhuis Classics in Nieuwleusen gaan kijken en deze 

vertelde dat er binnen kort een Heckflosse binnen kwam uit Nevada in goede conditie. 

Direct bij het zien deze Mercedes Benz Heckfllosse 220 SE uit 1964 was ik verkocht en heb ik 

hem gekocht. 

 

Helaas overleed mijn vrouw kort hierna en hebben we samen te weinig kunnen genieten van deze 

fijne auto. De Heckflosse is hierdoor een emotioneel bezit geworden. 

 

Deze 220 SE is nog geheel in originele staat, nooit gerestaureerd, alleen technisch onderhouden, 

en grotendeels nog in fabriekslak. Ik heb wel de Amerikaanse uitvoering iets aangepast, de lelijke 

Orange knipperlichten verwijderd en deze terug geplaatst in de koplamp units, tevens heb ik de 

Heckflosse voorzien van twee verstralers, zoals later standaard geleverd op 300 SEL 6,3 in 1968. 

 

Algemeen:  

Mercedes Benz Heckflosse 220 SE. Herkomst Nevada. Bouwjaar 1964, automaat, rem en 

stuurbekrachtiging en vanaf fabriek standaard gemonteerd airco. 

Ingevoerd in Nederland en in april 1999 op kenteken, AE-50-58. 

Lid van het NHR en de Mercedes Benz Club Nederland" 
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8) Nieuw lid stelt zich voor/ door Jan Dooitze de Boer 

 

Ik ben Jan Dooitze de Boer. 37 jaar oud en kom uit Rutten. Wij hebben vorig jaar onze Heckflosse 

gekocht. De auto stond in een schuur en de man die hem in 2008 uit Californië heeft geïmporteerd 

heeft, wilde hem wel verkopen. Wij vonden het een mooi model en hebben hem toen gekocht.  

De auto had toen vanaf 2008 niet meer gelopen dus er moest het een en ander aan gedaan worden, 

zoals het reinigen van het brandstofsysteem en de “remmerij” hebben we gereviseerd. Daarna ging 

hij door de keuring.  
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De auto komt uit 1965 en is een 220Sb met automaat. Ik weet voor de rest nog niet zoveel van de 

auto. Hij heeft stuurbekrachtiging en rijdt heerlijk! 

  

9) Onderdelen op eBay-Kleinanzeigen/ door Peter van der Toorn 

 

Onderdelen, altijd maar onderdelen nodig. Vreemd genoeg zijn het bij mij altijd dingen die stuk 

gaan die niet meer bij Mercedes bij te bestellen zijn. De koelwatertemperatuurmeter bijvoorbeeld.  

Dat betekent dat je bij Marcel Kappen of Mercedes Only of, nou ja, noem de handelaren maar op 

te raad moet gaan. 

 

Laatst heb ik op internet E-Bay Kleinanzeigen (https://www.ebay-kleinanzeigen.de/) ontdekt. Zeg 

maar de Duitse Marktplaats. Als je daar W111 of W110 intikt, zoals ik net deed, dan krijg je 1949 

hits. Bij W111 kreeg ik er 2830. 

 

In Duitsland is er een levendige handel in 

gebruikte auto-onderdelen. Alles is er te vinden, 

van chroomwerk, spatborden, schakelaars, 

velgen, typeplaatjes noem maar op. Handelaren 

en Particulieren adverteren op E-Bay 

Kleinanzeigen. Soms ook nieuwe namaak en 

soms ook origineel nieuw in doos, al is dat dan 

gewoonlijk wel erg duur.  

 

Ik heb daar onlangs een paar keer onderdelen, 

zoals deurschakelaars en laatst een complete 

W110 meterconsole voor €50 gekocht. Vooraf 

even gevraagd of de temperatuurmeter en de snelheidsmeter nog werkten. Bij mijn poging de 

hygroscopische thermometer te vullen had ik het “wc rolletje”, zoals Jan Boeren de 

snelheidsmeter noemt, iets te enthousiast uit de console gehaald waarna ik twee reparaties te doen 

had. Dus maar op W110 Tacho gezocht en plenty keus of, zo u wilt, Grosser Auswahl.  

 

De meeste aanbieders hebben er geen probleem mee om een pakketje naar Nederland te sturen en 

met verzendkosten ben ik nog niet boven een tientje geweest. Ik heb als Hollandse krent natuurlijk 

de goedkoopste uitgezocht die er op de foto’s nog netjes uitzag en toen ik vroeg of de 2 meters die 

ik nodig had nog werkten kreeg ik als bewijs twee foto’s van warmte en snelheid aangevende 

meters. Een paar dagen later heb ik de onderdelen thuis ontvangen en bij het controleren bleek 

alles te werken behalve de kilometerteller. Die had ik bij mijn oude console gelukkig nog niet 

vernield dus het werd van twee halve één hele maken. Gelijktijdig heb ik ook alle gloeilampjes in 

de console vervangen en ik heb weer een prachtig verlichte console waarin alles weer naar 

behoren werkt. 

 

Nou blijft de laatste tijd de richtingaanwijzer naar rechts niet staan, moet ‘m bij bijna elke afslag 

naar rechts vasthouden. Waar ga ik een andere halen? 

 

 

 

 

 

 

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/
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10) Dossier Mercedes-Benz 220 Sb (deel 4) / door Hennie Dankbaar 

 

De motor van de 220 Sb zit weer in elkaar. De 

carburateurs moeten nog schoongemaakt en 

gecontroleerd worden. Sproeier bezetting checken en de 

automatische choke kleppen afstellen. De 

acceleratiepompjes zijn verdroogd daar moeten nieuwe 

(andere) zuigertjes op. De motor met versnellingsbak is 

op een zelfgemaakt support geplaats met de bedoeling de 

motor buiten de auto te laten draaien. Koelwater uit de 

kraan, benzine uit een losse tank. Aan het koetswerk is 

nog niet begonnen. 

 

De 300 SE is gespoten en staat nu weer bij mij thuis voor 

afbouw. De meeste delen hebben meer dan 30 jaar op 

zolder gelegen en komen nu weer in het daglicht. De 

wagen is op eigen kracht heen en weer naar de spuiter 

gebracht. Kleur MB 190 (grafietgrijs). Zou zo in het leger 

mee kunnen doen maar dan zonder chroom erop.  

 

Tot nu toe geen verrassingen, maar het rechter 

bumperdeel achter is niet van een S. Er zit namelijk een 

opening in voor een nummerbord lampje. Hiervoor lag er 

nog wel een nieuw bumperdeel, waarvan ik dacht dat het 

van de 300 was maar blijkt een NIEUW deel voor een 

Ponton te zijn. 

  

De rit naar de spuiterij ging niet helemaal goed. De 

motorkap was niet goed vastgezet en klapte open. Heeft 

gelukkig niet het dak geraakt maar was wel geknikt ter 

hoogte van de scharnieren. De volgende dag een andere 

kap opgehaald, wat laswerk aan de voorzijde, gestraald, 

en in de epoxyprimer gespoten.  

 

Daarna geschuurd en in de grondlak gezet en weer 

geschuurd. Vier dagen later alsnog naar de spuiter gebracht om met het restje aangemaakte aflak 

af te spuiten. 

Jammer dat de onderdelen dag niet doorgaat. Ik ben 

daar nog nooit geweest omdat ik meestal in 

september met de camper weg ben. Nu de 300 SE 

wordt opgebouwd en de 250 S coupe klaar is heb ik 

nog veel spullen overcompleet. Volgend jaar dan 

maar. 

 

Wordt vervolgd 
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Bij de foto’s:  

De motor van de 220 Sb op de bok met daarachter de motor van de 280 S, die in de 220Sb zat; de 

grafietgrijze 300 SE terug van de spuiter, de  witte 250 SE Coupe en tot slot de 220Sb die in 

restauratie is en wacht op de motor. 

 

 

11) APK-keuring voor auto’s ouder dan 50 jaar / door Roland van Keekem 

 

Op 19 mei jl heeft de Eerste Kamer een wijziging van de Wegenverkeerswet goedgekeurd om alle 

tractoren te voorzien van een kenteken. Daarnaast werd voor snelle tractoren een APK verplicht en 

(daar gaat ie) werd besloten om alle voertuigen ouder dan 50 jaar vrijstelling te verlenen van de 

APK!   
 

Hiermede werd een ruim vijf (!) jaar oude toezegging van de overheid eindelijk ingelost. Nu is de 

RDW aan zet om de vrijstelling ook daadwerkelijk in te voeren. De Fehac heeft hier jarenlang 

voor gepleit. Met dank aan deze organisatie! 

 

De Algemene Periodieke Keuring werd in 1985 ingevoerd voor personenauto’s en bestelwagens. 

In de eerste jaren werd er veel rijdend schroot van de weg gehaald, dat de veiligheid ten goed 

kwam.  

 

 

12) De no-nonsense nonnen van ‘Um Himmels Wille’ / door Eddy Steyaert 

 

Van ons registerlid Eddy Steyaert ontvingen we onderstaande bijdrage. Die gaat over een TV-

serie, die op de Duitse TV uitgezonden wordt / werd. Hierin is zo af en toe een “230” Heckflosse 

te zien.  

 

Beieren, een nonnenklooster en een sjoemelende burgemeester. Kan die combinatie humor 

opleveren? Jazeker, en zowaar Duitse humor die voor Nederlanders uitstekend te verdragen is. De 

televisieserie ‘Um Himmels Willen’ (‘In hemelsnaam’) op de eerste Duitse zender (ARD) bewijst 

het. De vijfde reeks wilde kloosteravonturen is nu net van start gegaan. Fritz Wepper legt het er 

als burgervader telkens af tegen moeder-overste: ‘Derrick’ meets ‘The Sound of Music’. 

van Annemieke Hendriks. 

 

In het idyllische Beierse Kaltenthal lijkt de wereld op zijn kop te staan. In het traditierijke 

nonnenklooster is de moeder-overste is een moderne manager van de ziel, die haar firma bestuurt 

vanuit een trendy kantoor vol hightech. Haar assistente zuster Hildegard maakt buiten de 

kloostermuren furore met een roman getiteld ‘Moord in de biechtstoel’. 

Kaltenthals burgemeester en zijn ‘Bromsnor’, de agent Meier, kunnen met de verlokkingen van de 

moderne tijd daarentegen stukken minder goed uit de voeten. In ‘Um Himmels Willen’ is een 

permanente strijd gaande tussen het klooster en het gemeentebestuur van het Beierse 

provinciestadje. Waarbij de nonnen, deo volente, dankzij hun onconventionele vindingrijkheid 

uiteindelijk winnen. 

 

Wat is er zo leuk aan de serie? Om te beginnen Fritz Wepper, bekend als Harry - ‘hol’ schon mal 

den Wagen’ – Klein uit ‘Derrick’. Als burgemeester Wöller is hij een man in de diepste dalen van 

zijn penopauze. Hij is steevast uit op roem, geld en seks en daardoor kwetsbaar, zodat die 

vermaledijde nonnen hem voortdurend in zijn hemd kunnen zetten. 

Maar de serie schuwt onderbroekenlol. Net als opzichtig moralisme. In de intelligent geschreven 

plot wordt de strijd tussen grote wereldse en hemelse zaken uitgevochten aan de hand van 
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alledaagse sociale problemen – een recept waaraan eerder bijvoorbeeld de serie over Don Camillo 

en Peppone haar roem dankte. Het zijn de nonnen die, veel beter dan de burgemeester, de weg 

weten in het aardse tranendal. Louche vertegenwoordigers, Italiaanse maffiosi – ze draaien er hun 

hand niet voor om. En ze bieden ontbaatzuchtige hulp aan al wie het nodig heeft.  

Kijk en geniet… 

 

 

13) Zomaar een foto / door Eddy Steyaert 
 

Van ons registerlid Eddy Steyaert ontvingen we onderstaande foto’s van een gerestaureerde, maar 

wel erg van chroom voorziene, 220, bouwjaar 1964. Eddy, bedankt voor het insturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

14) Carburateurproblemen / door Yuri Colman 

 

Al sinds ik mijn Heckflosse, een basis 190C uit 1964,  heb, 

werd ik een beetje geplaagd door een steeds terugkerend 

kwaaltje: het zagende stationair toerental. De ene keer erger dan 

de andere keer, en met name als het buiten warm was en de 

motor écht goed warm werd stak het de kop op.  

 

Ik kon er mee leven, want écht oplossen was niet gelukt. Maar 

de laatste tijd werd het erger en erger én steeg het 

benzineverbruik tijdens stadsverkeer ook nog eens behoorlijk. 

Afgelopen week was ik met het grijze wagentje bij mijn 

huisgaragist en hingen we de viergaster er maar weer eens aan. 

Tot mijn schrik had dat kreng een CO gehalte van 12%! Daar 

gaat iets mis dus. Het gekke was, met de CO schroef dicht 

verdween het zagende toerental bijna geheel maar bleef het CO 

gehalte steken op een ongezonde 5 tot 6%... 

 

Wegens tijdgebrek en een inmiddels pishete 

motor besloten om er de volgende dag, thuis, als 

de boel koud was, eens opnieuw naar de 

carburateur te gaan kijken. Die carburateur is een 

Solex, een 34 PICB. Een zeer veel gebruikte unit 

die Solex 34 want hij zit bijvoorbeeld op de 

Tractions en ook op de ID19 van Citroën. Geen 

onbekende dus want ik kom dat ding al 25 jaar 

tegen tijdens mijn geknutsel aan diverse auto’s.  

 

Goed: uit elkaar dus. En daar begon het gezeik al 

mee. Want bij nadere inspectie bleek dat de hele 

emulsiebuis aan het loskomen was.  

 

Dus dat hele ding maar ff snel van het spruitstuk 

gesleuteld en op de tuintafel er mee. Ik trok die 

emulsiebuis er inderdaad zo uit. Da’s niet goed. 

 

Emulsiebuis: 

En hier moet die dan dus in: 

Nu de boel toch al open lag gelijk alles opnieuw 

schoonmaken en de buis met een druppeltje 

loctite weer terug kunnen zetten. 

 

Goed. Klaar dus. Terug naar de auto met een 

gefikste carburateur. Die gelijk monteren, starten, en ja hoor de motor liep gelijk een stukkie 

mooier. Ik blij. Proefritje maken, bij terugkomst weer een zagend stationair toerental. WTF?? 

&%$#*#@# Ik werd nu wat boos zeg maar. 
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Opnieuw naar de afstelling kijken dan maar. Weer de CO schroef dicht, en weer ging de motor 

aanmerkelijk beter lopen. Maar niet afslaan. En dat moet wel als je die schroef dicht draait. Wat is 

hier nou toch aan de hand? 

 

Om daar achter te komen weer eens in de boeken gedoken. Ik houd van papier en heb een 

verzameling boeken over autotechniek van vroeger. Daar stond een plaatje in van de Solex PICB. 

Het grappige is dat de PICB een extraatje heeft wat op de eerder genoemde Tarx en Snoek niet zit: 

een koude start luchtventieltje wat als de starter gebruikt wordt een beetje lucht extra toevoegt aan 

het startermengsel. Die starter, dat is een soort choke die extra brandstof geeft. Ze noemen het ook 

wel een startcarburateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb dat ventiel, wat eigenlijk gewoon een membraan is, maar eens 

open gemaakt. En dat was niet goed: bij het openen zat ie vol met 

benzine. Hoort niet…. Hmmm…  Membraan eens goed gaan bekijken: 

 

Keihard en poreus. Gelijk een nieuwe er in. Starten, warmlopen, 

afstellen, rijden, klaar. Nieuw. Rijdt en loopt als nooit te voren!! 
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Nadere analyse wees het volgende uit: 

Als dat membraan lek is wordt er bij gesloten gasklep, als er dus behoorlijk vacuüm onder de 

gasklep ontstaat, benzine uit de vlotter gezogen en dat komt dan via het overloopkanaal van die 

koude start luchtklep, die normaal alleen werkt als de “starter” gebruikt wordt, in het inlaat- 

spruitstuk. Dan gaat de motor veel te rijk lopen en dat zie je dus ook terug als je hem aan de 

uitlaatgastester hangt. 

 

Zie het plaatje, ik heb in het rood de ongewenste 

stroom van brandstof bij lek membraan even 

getekend: 

[img]  

Vandaag een rit van 130 km gemaakt en probleem 

opgelost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS. 

Het lukt uw redacteur niet om de bijlagen te delen. Vandaar deze open ruimte. 
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Bijlage 1: 
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Bijlage 2: 
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Bijlage 3:  

 

 

 

15) Onze sponsoren / door Jan Boeren 

 

Hieronder treffen jullie een overzicht aan van onze sponsoren. Alle bedrijven zijn wij hiervoor 

zeer erkentelijk en zij ontvangen uiteraard ook ons Infobulletin. Dit wordt hun per mail 

toegestuurd 

  

 
 

Onze oprechte dank aan de bovenstaande sponsoren, die ook in 2020 ons Register steunen. 

 

 

16) Advertentierubriek / door Jan Boeren 

 

Gezocht: Ons registerlid Herman Klein is op zoek naar een rembekrachtiger voor zijn W 111  

220 SEb, bouwjaar 1964. Wie kan hem helpen? Gaarne contact opnemen per mail: 

ho_klein@hotmail.com 

 

Te koop: Op de garagezolder vond uw redacteur nog een tweetal sierstrips voor de W110 200 (D) 

en 230. Het betreft 1 st 110 698 01 81 Zierstab links über Heckleuchte en 1 st 110 698 02 81 idem 

voor boven het rechter achterlicht. Beiden zijn netjes, maar moeten wel opnieuw verchroomd 

worden. Bij interesse een berichtje aan: jl.boeren@hotmail.com 
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17) 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 septembernummer 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 september 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 ook 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 

 

 

Tot ziens bij een van onze activiteiten.  

 

Hartelijke groeten, 

Jan Boeren  
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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 Dooitze de Boer, Jan Boeren, Martin van Bruggen, Yuri Colman, Hennie Dankbaar. Roland 

van Keekem, Eddy Steyaert, Peter van der Toorn, Jaap en Alie van Veldhuizen. 

 

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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