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1) Algemeen / door Jan Boeren 
 
In dit nummer een persoonlijke boodschap en de daarmee samenhangende oproep “gezocht”.  
Ook treffen jullie een tweetal verslagen aan van de Voorjaarsrit, een mooi artikel over een 
bijzondere reis en de eerste informatie over de Najaarsrit. 
 
2) Gezocht / door Jan Boeren 
 
Door persoonlijke omstandigheden (gezondheid) heb ik besloten om per 31 december as. mijn 
taken voor het NHR te beëindigen. Om die reden zijn we binnen de leden van ons Register op 
zoek naar: 
- redacteur: zoals bekend zijn we al lange tijd op zoek naar een redacteur voor ons 
Infobulletin, die het samenstellen en het verzenden voor zijn rekening neemt. Hierbij 
onderhoudt u ook contacten met andere leden. 
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- penningmeester: het beheren van onze kas en het betalen van de rekeningen (ca. 10-15 
boekingen per jaar) en het samenstellen van het jaaroverzicht voor onze leden. En natuurlijk 
contact met onze sponsoren. 
- ritcoördinatie: contact zoeken met leden die een rit willen organiseren, het opstellen en 
rondsturen van de uitnodiging en een herinnering. 
 
Nadere informatie geef ik graag telefonisch 074-2800082 (tot 20.00 uur) of per mail 
(jl.boeren@hotmail.com) 
  
 
3) Data activiteiten / door Jan Boeren 
 
De onderstaande data van onze activiteiten: 
- zaterdag 14 september 2022  Onderdelendag bij Mc Donalds, Ravenswade , 3439 LD 
Nieuwegein; Aanvangstijd: 10.00 uur, eindtijd ca. 15.30 uur. 
- zaterdag 01 oktober 2022  Najaarsrit georganiseerd door ons lid Martin van Bruggen 
Let op; deze datum is gewijzigd!!! (zie toelichting hieronder) 
- zondag 07 mei 2023 Voorjaarsrit georganiseerd door Dick Bond. 
 
Uiteraard geldt voor alle activiteiten dat deze onder voorbehoud van de overheidsmaatregelen 
vermeld zijn. Tijdig ontvangen jullie de benodigde informatie. Ook over het over het wel of 
niet doorgaan door de maatregelen van onze (?) overheid. 
 
 
4) Verslag van de Voorjaarsrit (dit keer twee verslagen) 
 
4a) door Jan en Marry Witkamp 
 
Hier is ons verslag van de voorjaarsrit 2022. De start zou bij de Tramhalte in Noordwolde 
zijn, maar deze was gesloten, dat had niet zo moeten zijn geloof ik. Het Buurthuis zit om de 
hoek en Abel heeft de vrijwilligers van het Buurthuis bereid gevonden om ons te ontvangen 
en konden we daar een kopje koffie of thee nuttigen. Ook de lunch konden we daar gebruiken. 

 
Abel en zijn mannen hebben hun best gedaan, de 
omgeving was mooi, maar de rit was toch wel een 
beetje anders als normaal.  
 
 
 
 
 
 

 
4b) door Mark en Elly Jonkers 

Beste leden van her Nederlands Heckflosse Register. 

Normaal gesproken zijn jullie gewend om van elke rit een verslag te krijgen van een (nieuwe) 
deelnemer. Omdat ikzelf deze keer vergeten ben daar iemand voor te vragen, zal ik een kort 
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verslag maken van hoe wij (mijn lieftallige vriendin Elly en ik) de Voorjaarsrit van 22 mei j.l. 
hebben beleefd. 

Wij zijn op zaterdag 21 mei omstreeks 13.00 uur vertrokken uit Geffen (Noord-Brabant). 
Liever hadden we vroeger weggegaan om toeristisch te kunnen rijden, maar dat zat er helaas 
niet in omdat ik zaterdagmorgen nog moest werken.  

We hadden die zaterdag nog ongeveer 175 kilometer voor de boeg en ik hoef jullie niet te 
vertellen dat dat met een 190 diesel uit 1964 geen peuleschil is…….. 

Wij zijn steeds aangenaam verrast hoe dat zo’n auto na een lange stilstand probleemloos start 
en je brengt waar je wilt. Onze 190 diesel wordt steeds veel te weinig gebruikt omdat we 
helaas de tijd niet hebben om er vaker in te rijden, maar hij doet zijn werk zonder slag of 
stoot.  
 
Zoals gezegd hebben wij dus grotendeels de 
snelweg genomen en zijn vanaf Geffen (dat tussen 
Den Bosch en Oss ligt) via de A50 naar Arnhem, 
Apeldoorn, Zwolle Meppel gereden. Daar werden 
wij de snelweg zat en zijn we verder binnendoor 
gereden via Havelte, Frederiksoord en 
Wilhelminaoord naar Noordwolde waar wij een 
B&B hadden geboekt. 

Daar hebben wij onze spullen op de kamer gelegd 
en nadat we wat hadden gedronken gingen we 
naar een restaurant in Wapse om daar met Martin, 
Cor, Alie en Jaap een hapje te eten en plannen te 
bespreken voor de Najaarsrit, die op zaterdag 1 
oktober in het midden van het land zal plaats 
vinden. 

Ik kan daar nog niet veel over vertellen omdat de 
puntjes nog op de i gezet moeten worden, maar 
Martin had een lumineus idee voor deze rit, waar 
we volgens ons, als het mogelijk is, velen van 
jullie een groot plezier mee doen. 

Nadat we een en ander hadden besproken en de heerlijke maaltijd hadden genuttigd, hebben 
we ons te ruste gelegd om de volgende morgen weer fris en fruitig te zijn. 

Toen wij de volgende ochtend om 09.30 uur bij het Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde 
aankwamen waren veel deelnemers al gearriveerd. We hebben daar een kopje koffie 
gedronken en na de uitleg van de organisator Abel Slot (waarin hij vertelde dat er een kennis 
van hem zou voorrijden in een auto waarvan ik het merk ben vergeten……….)  zijn we 
begonnen aan een prachtige route van ongeveer 60 kilometer. Een prachtige route is zacht 
uitgedrukt want wat is het hier mooi, vooral nu in de lente wat een groen, prachtige heiden en 
wat een ruimte, wat een rust. Echt geweldig !!  
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Na de eerste 60 kilometer waren we weer terug bij het 
vlechtmuseum waar de liefhebbers een kopje soep en/of een 
broodje konden nuttigen.  

Alles zoals altijd op het gemakje, geen stress, heerlijk 
onbevangen met leuke gesprekken. Zo’n uurtje later hebben we 
dan de laatste 30 kilometer gereden waarin we nogmaals konden 
genieten van de prachtige omgeving. 

Toen we daarna om ongeveer 15.30 uur weer terug waren, gingen de meeste deelnemers, net 
als wij, weer snel huiswaarts omdat we nog een flink aantal kilometers voor de boeg hadden. 

Rest mij Abel en vrienden heel erg te bedanken voor de goede organisatie en fantastische rit 
en de overige deelnemers dat ze de moeite hadden genomen om te komen en hun 
gezelligheid. 

Graag tot een volgend keer !! 

Elly en Mark 
 

5) Info over de Najaarsrit, op zaterdag 01-10-2022/ door Martin van Bruggen 
 
Wederom voldoe ik graag aan de vraag die mij gesteld is om een rit uit te zetten voor onze 
Club. We hebben een mooie centrale locatie in gedachten. Waarover straks meer. 
 

Voordat ik verder ga wil ik toch nog even een 
dankwoord zeggen voor de mooie Voorjaarsrit die 
we hebben gehad. We hebben genoten van de 
prachtige omgeving rondom Noordwolde.  
 
Puttend uit de ervaringen, die ik heb opgedaan, 
wil ik deze rit toch iets anders indelen als eerdere 
ritten die ik heb uitgezet. Het aantal kilometers 
rijden voor en na de lunch zal ik beperken, zodat 
er meer tijd is voor gezellig samenzijn en 
contacten leggen. Velen hebben er namelijk al 
heel wat kilometers opzitten om op de startlocatie 
te komen. Tevens kwam mij te oren dat hier ook 
een beetje vraag naar was. 
 
Traditioneel is het sinds 2001 ongeveer zo dat er 
voor de lunch een lange rit is, dan een al dan niet 
gezamenlijke lunch en ‘s middags ook weer een 
10-tal kilometers rijden voordat er na een 
afsluitend drankje weer begonnen kan worden 
aan de terugweg.  

Op deze manier hebben we mooie dagen gehad met dank aan vele uitzetters door het hele 
land. 
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De startlocatie: 
We hebben als startlocatie gekozen voor Lunteren. Dit is het geografische middelpunt van 
Nederland. We geven hierdoor zoveel mogelijk leden de gelegenheid om zonder al te veel 
aanrij kilometers deel te nemen aan deze rit . Laten we hierdoor hopen dat er een grote 
deelname is, een grote eenheid zoals 
omschreven in ons vaandel. 
Precieze gegevens volgen nog, maar de 
dag indeling gaat er ongeveer als volgt 
uitzien: 
10.00 ontvangst met koffie en uitleg over 
de dag 
11.00 kleine ochtend rit 
12.30 gezamenlijke lunch 
13.30 gezamenlijk vertrek voor een korte 
rit  naar Eemnes 
 
Aansluitend een georganiseerde rondleiding bij Nico Ockhuisen, in zijn  fantastische 
Mercedes Benz museum waar ook word afgesloten met een drankje. 
Vervolgens via de hoofdsnelwegen A1 /A27 weer vlot naar huis 
Zoals gezegd volgen de juiste adresgegevens nog, zo ook de eventuele kosten voor 
lunch/rondleiding. Lunch en overige kosten zijn voor eigen rekening. Door het beperken van 
de kilometers/ brandstofprijzen  kunnen we dit keer wat anders  aanbieden..               
Vertrouwend hiermede een kleine sluier opgelicht te hebben, een vertrouwende op een mooie 
opkomst.  Uiteraard kunnen  er nog enkele wijzigingen of aanpassingen plaatsvinden. 
Maar jullie worden daarover tijdig geïnformeerd. 
 
De bovenstaande foto’s van het museum zijn bereidwillig door Eric Mark ter beschikking 
gesteld. Daarvoor onze dank! 
 
 
6) Een bijzondere reis / door Bas en Annelies de Leeuw 
 
Beste mensen, 
 
Ruim 2 jaar geleden kreeg ik een cadeau;  Een bezoek aan de Mercedes Benz fabriek in 
Bremen, voor 2 personen, bestaande uit een fabrieksrondleiding, een warm lunch buffet en 
een driving-experience op de Rock in een MB 4x4. 
 
Super leuk natuurlijk, maar toen kregen 
we het fenomeen Covid-19, en ging het 
allemaal voorlopig niet door. 
 
Dit voorjaar gingen alle seinen 
voorzichtig toch op groen en konden we 
plannen maken om naar Mercedes Bens 
in Bremen te gaan. Maar zo’n tocht 
wilden we natuurlijk wel in stijl met 
onze Heckflosse maken. Nu is Bremen 
bij ons vandaan een kleine 400 km rijden, enkele reis, en zo’n afstand hadden wij met onze 
230S nog niet in één dag gereden. 
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Er nog eens goed over nagedacht en besloten dat een auto van 57 jaar dat gewoon moet 
kunnen rijden. Dus de auto nog even goed nagekeken, over de remmenbank, kleppen laten 
stellen en alles nog doorgesmeerd en de ontstekings contactpunten nog even afgesteld. 
Want tja de APK hoeft niet meer voor onze oude Benzen, 
maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we er niet meer naar 
moeten laten kijken. Dus de auto was technisch nagekeken en 
in orde bevonden. 
Maandag 11 April de auto uit de garage gehaald en nog even 
schoon gemaakt, waarna we op ons gemak richting Drenthe 
zijn gereden, en daar dicht bij de Duitse grens een 
overnachting gemaakt in een B&B.  
De mensen daar bleken 6 poezen te bezitten, en blijkbaar 
vonden deze lieve beestjes het heerlijk om op onze gepoetste 
motorkap te gaan lopen en zitten, gezien de duidelijk stoffige 
poot afdrukken welke wij de volgende ochtend aantroffen. En 
je bent een auto freak of niet, maar ik heb daar dus voordat 
we weg gingen gewoon ff lekker een zeem over de kap 
getrokken. Dus konden we daar vandaan weer met een 
spiegelende motorkap de weg op. Want als de Benz naar de Heimat gaat, moet ie wel 
glimmen toch!! Gelukkig hadden we echt prachtig voorjaars weer. Helaas bleek er toch iets 
met de afstelling niet 100% in orde want in de loop van de dag bleef de auto slecht stationair 
meer draaien, en sloeg vaak af tijden het afremmen, of mogelijk een vuiltje?!  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ik vond deze rit toch wel wat spannend, je rijdt maar met één auto, en mocht er zich iets voor 
doen dan moet je het zelf op zien te lossen. Maar verder goed gereden en bij ons hotel aan 
gekomen zo’n 10 km vanaf Bremen. 
 
Woensdagochtend redelijk vroeg op pad, we werden zo rond 9.30 uur op de fabriek verwacht, 
onderweg passeer je al grote borden met verwijzingen naar de diverse industrie poorten van 
de Mercedes Fabriek, maar wij mochten de borden daar de Kundendienst service volgen. 



 7 

Daar aangekomen troffen we een soort showroom gebouw aan met natuurlijk een enorme ster 
voor het pand, uiteraard direct onze Heckflosse daar geparkeerd en een goede representatieve 
foto voor het thuis front gemaakt. 
 
Binnen gekomen werden we welkom geheten en mochten we eerst even wat rondkijken, er 
stonden een paar modellen tentoon gesteld, van heel oud tot futuristisch nieuw, maar geen 
Heckflosse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er kwamen regelmatig mensen binnen met nieuwe kentekenplaten in een tasje welke daar dan 
hun nieuwe auto op kwamen halen. Onder tussen werden wij door een trainer opgehaald om 
de 4x4 on the rock experience te gaan doen. Trainer reed voorop en middels een walky talky 
verbinding lag hij bij elke hindernis uit wat de bedoeling was. Het is ongekend wat er middels 
elektronica en een automaat uit een auto gehaald kan worden. Zoals de trainer het vertelde;  
zolang je gas blijft geven, geef je de elektronica een seintje dat je vooruit wil, en gaat dat dus 
voor de bestuurder regelen! 
Alles wat je normaal met eigen auto niet zou doen hebben we geprobeerd; 

 
 
Met auto trap op en weer af, onder een zijhellings hoek van 30 graden, dusdanig ongelijk 
rijden dat de wielen diagonaal los van de grond staan, over een smalle brug met behulp van 
camera rijden.  
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En als laatste de 80% helling, alleen maar de lucht zien, de wielen slippen, en elektronisch 
gestuurd weer grip krijgen en boven komen! En dan aan de andere kant er net zo stijl weer af 
op de berg rem, wat zeker een aparte en net zo’n spannende ervaring is, dit keer zo van 
bovenaf het stuur naar beneden bekeken. 
 
Het volgende uur werd ons een warme lunch in 
restaurant op 1e etage aan geboden met uitzicht op 
het afleveren van de nieuwe Mercedessen. Eten 
was van goede kwaliteit en we hebben genoten 
van het prachtige uitzicht daar. 
 
’s Middags kregen we de fabrieksbezichtiging 
welke begon met een film met introductie over het 
fabrieks terrein met alle hallen en uitleg waar welk 
productie processen plaats vinden. 
 
Daarna zijn we met een touring car het terrein op gereden, helaas werd foto’s maken ons daar 
niet toegestaan. Eerst in de plaat perserij geweest. Wat een geweld!, met één klap van 700 ton, 
wordt de plaat in model geperst, en met een duizelingwekkende snelheid, de platen vliegen 
bijna letterlijk voorbij. In de volgende hal mochten we middels een looproute boven in de hal 

over de assemblage lijn heen lopen. Dat is echt geweldig leuk 
maar ook heel herkenbaar om de auto letterlijk op de band 
opgebouwd te zien worden.  
 
Wij waren verbaasd dat er nog ontzettend veel mensen handen 
werk aan te pas komt. In totaal werken er in Bremen zo’n 
16.500 mensen. 
 
Prachtig om de logistiek daar te zien werken, er staan allerlei 
verschillende modellen door elkaar op de band, denk aan 
coupe, cabrio of station modellen, kleuren ook door elkaar. En 
toch komen alle specifieke onderdelen exact bij de juiste auto 
uit. Je blijft er naar kijken en genieten. 
 
Na de rond leiding zat het bedrijfsuitje er voor ons op en 
hebben we nog van de gelegenheid gebruik gemaakt om met de 
Heckflosse nog even in Bremen Altstadt rond te kijken. 

 
Donderdag zat het er voor ons helaas weer op en 
hebben we eerst de Heckflosse maar weer afgetankt, 
waarna we ons door de tom-tom over de Autobahn 
weer richting Nederland hebben laten sturen. 
Uiteraard een paar keer gestopt voor een koffie met 
een broodje en een lunch. Het was weer prachtig weer 
en we hebben heerlijk gereden. 
 
 
Thuis de volgende dag samen met onze oude vader 
nog een tochtje naar de bloembollen velden op Goeree Overflakkee gereden waar we ook nog 
een mooie foto scoorden. 
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Terug moesten we toch ook weer tanken natuurlijk, daar schrijven we altijd de kilometer 
stand bij op, toen ik dat thuis even nakeek bleek dat we die week 975 
kilometer hadden gereden, wat voor ons een absoluut record is met de 
Heckflosse. 
 
Wij vonden het een super leuke tocht, en hopen dit in de toekomst 
zeker vaker te doen. 
Misschien is het een leuk idee om dan eens met meerdere NHR leden 
op pad te gaan? 
 
Met vriendelijke groet Annelies & Bas de Leeuw 
 

 
 
7) Tanktip/ door Bas de Leeuw 
 
Op Facebook stond deze tip om de afsluitdop van de 
tankopening te gebruiken om het klepje open te 
houden. 
 
(Overigens wat mooi, dat de originele sticker nog op 
het klepje zit) 
 
 
 
 
 
 
8) Nieuwe leden stellen zich voor / door Jan Boeren 
 
1) Dick en Annie Bond 
 
Uw redacteur had nog beloofd om een paar foto’s van de cabriolet te plaatsen wanneer de 
auto volledig opgebouwd was. Bij deze:  

 
 
 



 10 

 
9) Een bijzondere rots / door Jaap en Alie van Veldhuizen 
 
Tijdens zijn werk zag Jaap wel een heel bijzondere rots. Op de rots staat de tekst: 

 
                
Vrijheid is een volgetankte Mercedes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10) Onze sponsoren: 
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 
  

 
 
 
11) Tot slot / door Jan Boeren 
 
Alle inzenders worden hartelijk bedankt voor hun bijdragen. Ook voor het volgende nummer, 
dat in september 2022 zal verschijnen, kunnen onze leden een bijdrage insturen. Stuur die 
naar mijn mailadres: jl.boeren@hotmail.com 
 
Hartelijke groet, 
Jan Boeren 
 
 


