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Voorwoord

Beste W123 liefhebbers,
 
Voor u ligt de eerste koerier in het nieuwe clubjaar. Zoals
velen spreek ik de hoop uit dat we dit jaar weer iets meer
kunnen ondernemen maar ik vermoed dat we nog even
geduld moeten hebben. Dankzij de inspanningen van het
redactie-team kunt u lezen over de Mercedes-Benz
staartvin beter bekend als de Heckflosse. De eerste Mer-
cedes-Benz en personenwagen überhaupt die de veilig-
heidsconcepten van Béla Barényi consequent doorvoer-
de. Hier is een zeer lezenswaardig stuk over geschreven
alsmede de voorplaat gesierd met een speciaal daarvoor
enkele weken geleden geschoten plaatje in de sneeuw.
 
Minstens even indrukwekkend is het getuigenverslag
over de aankoop in 1982 van een 230CE die zijn eigenaar
506.754 kilometer trouw diende. Om dat mogelijk te
maken is goed onderhoud nodig en daarvoor leest u ook
met betrekking tot het differentieel. U kunt ook lezen over
de sleutelpolitiek van Das Haus alsook de verschillende
wijzigingen die in de W123 gedurende zijn bouwtijd
werden opgenomen. De verenigings-interne huishou-

ding kunt u nalezen in de gepubliceerde notulen.
 
À propos onderhoud: uw bestuur en de technische refe-
renten zijn druk bezig een onderhoudsschema te maken
met werkzaamheden die u zelf kunt doen. Daarnaast
biedt onze Duitse zusterclub op haar website veel speci-
fieke onderdelen aan die Mercedes-Benz niet meer levert.
Het is de moeite waard er een kijkje te nemen: https://
w123-club-service.de/ Voor leden van de Duitse zuster-
club gelden special gunstige voorwaarden.
 
Deze keer vindt onze technische dag online plaats. Het
bestuur heeft daartoe speciaal voor de leden een film
gemaakt met een professioneel camerateam. De film
wordt binnenkort in delen op het ledendeel van de
website geplaatst.
 
In de hoop u spoedig weer in persoon te kunnen ontmoe-
ten laat ik met de Koerier in de wetenschap dat u daar
veel leesplezier aan zult beleven.
 
Fedor Tanke
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4  Mercedes "Heckflosse" W111 & W112

12 Techniek van de W123 - Differentieelolie

14 Kleine Sleutelles

15 Prijslijsten van de Mercedes W123

16 Notulen - ALV 2020

20 W123 Modelwijzigingen - Productiejaren 1976 - 1985

22 Mededelingen Evenementen Commissie

24 38 jaar en 506.000 km later 

26 Agenda - Clubevenementen

Heckflosse Pagina 4 Notulen pagina 16 Productiejaren pagina 20

3



ww
w.

ed
ito

o.
nl

PIONIER OP HET GEBIED VAN PASSIEVE VEILIGHEID

Mercedes W111 & 112

In augustus 1959 werd een gron

dig herziene personenauto gepre

senteerd. Onder het motto "De nieu

we zescilinder modellen – De grote

klassewagens" verschenen er drie

volledig gereconstrueerde modellen

als de opvolgers van de voormalige

ponton zescilinder modellen 219,

220 S en 220 SE.
Behalve enkele uitrustingsdetails waren de verschillende
vermogens het enige echte onderlinge verschil tussen de
nieuwe 220 b, 220 Sb en 220 SEb, die intern werden toe-
gewezen aan de modelserie W111. Een coupé versie van
de 220 SEb werd in februari 1961 geïntroduceerd, en een
cabriolet volgde in september van datzelfde jaar.
De W111 had een ruime, elegante carrosserie, onderschei-
dend door zijn treffende staartvin of “Heckflosse”; een
concessie aan de heersende mode, die sterk werd beïn-
vloed door de Amerikanen op dat moment. Eind jaren 50
was het de hoogtijd van de staartvinnen, een uit Amerika
overgewaaide designtrend. In Europa werd menige au-
tomobiel gesierd met een bescheiden vin. Zoals de Austin
Cambridge, Peugeot 404, Borgward P100 en zelfs de
Oost-Duitse Trabant.  Het was dit karakteristieke ont-
werp, dat later de naam gaf aan een hele nieuwe genera-
tie modellen. De hierboven genoemde types worden

vandaag algemeen aangeduid als "heckflosse" modellen.
In de Engelstalige landen zijn ze bekend onder de bij-
naam "finnie” naar het Engelse woord voor staartvin, “-
fintail”. De in vergelijking met zijn Amerikaanse tijdge-
noten harmonischer staartvinnen waren volgens Merce-
des hoekmarkeringen, die handig waren bij het inparke-
ren. Het carrosserieontwerp stamt van het team van de
toenmalige hoofdontwerper Karl Wilfert.

MODERNE STIJL, KLASSIEK SILHOUET
 
De ontwikkeling van de W111 begon in 1956. In het
voorjaar vindt er overleg plaats over de derde generatie
220-modellen. Voorzitter van de raad van bestuur Fritz
Nallinger nodigt de afdelingshoofden van de afdeling
personenwagen, carrosserie ontwikkeling en test uit om
de belangrijkste gegevens voor de nieuwe 220B-serie te
definiëren. Vandaag zou men zeggen dat "de afdelings-
hoofden Josef Müller, Karl Wilfert en Rudolf Uhlenhaut
de specificaties voor de volgende evolutieve fase van 220
" bepaalden. Door het grote succes van de ponton 220,
stond Daimler-Benz niet direct te springen om de 220
nogmaals aan te passen aan de huidige modegrillen. Maar
als je je niet blijft ontwikkelen haalt op den duur de
concurrentie je in, dus ging men aan de slag.  De heren
kregen de volgende opdrachten mee: construeer een
tijdloze auto met een vleugje Amerikaans design en een
duidelijk herkenbaar Mercedes-front, bouw een perso-
nenwagen volgens het principe van de veiligheidskooi,
waarvoor Mercedes al in 1952 het patent had gekregen,
en ontwerp de auto van binnen naar buiten. De overige
parameters bleven zonder specificaties. De drie-modellen
zouden weer van de 2,2-liter zescilindermotor worden
voorzien, maar nu voorzien van identieke carrosserie en
ophanging: in aanvulling op 220 S en SE, was een een-
voudige 220 gepland voor de 219 rol.  

MB W123-CLUB NEDERLAND - Koerier 1 - 2021
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Een jaar later was het ruwe ontwerp van de carrosserie
klaar, tegen het einde van 1957 stond hij als eerste hand-
gemaakt prototype op de wielen en kon worden onder-
worpen aan structurele tests. Aan het begin van 1958
begonnen de testen op de weg met de vermomde "Erlkö-
ningen", en in Februari 1959 voltooid met een test over
lange afstand. Inmiddels waren er meer dan drie miljoen
testkilometers afgelegd, meer dan ooit met een nieuw
ontwikkelde automodel van Daimler-Benz. In mei 1959
werd de voorserie gelanceerd en werd de productie
voorbereid. In augustus konden autojournalisten van
over de hele wereld de drie versies van de nieuwe  de
220b als duidelijk, zwakkere gemotoriseerde instapver-
sie, de 220 Sb met carburateur en de 220 SEb met injectie-
motor– in de Franse Jura rijden. De < Hundertelfer> was
klaar. De "b" in de typeaanduiding 220b of 220Sb moest
vanaf 1959 het verschil aangeven met zijn voorganger, de
zogenaamde "Ponton"-serie, met dezelfde typeaandui-
ding. De prijzen bedroegen fl. 16.750, - fl. 18.500, - en fl.
20.500, - met een ruwe verkoopratio van 1:2:1. Een
Volkswagen Kever mocht voor fl. 5.575, - de showroom
verlaten.
 
De S-klasse staat bekend om zijn baanbrekende technie-
ken; ook de W111 was wat dit betreft baanbrekend. En
dan bedoel ik niet het design, want ook dat brak met alle
tradities. Onder de carrosserie was de baanbrekende
techniek verborgen. Voor het eerst was het nieuwe
grensverleggende Barényi-patent, een stevige passa-
gierscel en kreukelzones aan de voor- en achterzijde,
gerealiseerd. Een constructie die al vanaf de jaren tachtig

in elke personenwagen wordt gebruikt, maar voor het
eerst meer dan 60 jaar geleden in de W111 toegepast. Een
echte wereldprimeur was dit concept van passieve vei-
ligheid waar vele andere autofabrikanten nog niet eens
bij stil stonden en daarmee baanbrekend. De nieuwe
modellen zetten de standaard voor passieve veiligheid.
 
Veiligheid was het leidende basisprincipe ook bij het
ontwerp van het interieur; zo werden de nieuwe model-
len uitgerust met een gecapitonneerd dashboard met
flexibele en gedeeltelijk verzonken instrumenten en een
stuurwiel met een gecapitonneerde middenplaat; een
andere opmerkelijke eigenschap waren nieuwe speciale
deursloten, die de rijveiligheid verder verbeterden. Zelfs
veiligheidsgordels waren als optie leverbaar en dat alles
in 1959. Uniek was zeker ook de snelheidsmeter, een
staande uitvoering, die met het oplopen van de snelheid
van geel naar rood oplichtte. Van 0 tot 50 km/h geel, van
50 tot 60 km/h geel met rood en daarboven rood. Verder
vond men nog nuttige dingen zoals een elektrisch klokje,
sigarenaansteker (MB sprak altijd van een sigaren- niet
van een sigarettenaansteker) , asbakje, afsluitbaar dash-
boardkastje, documentenbakje tussen de voorstoelen,
make-up spiegeltjes en een klapbare anti-verblindings-
achteruitkijkspiegel. De knipperlichten werden nu voor
het eerst bediend door een kleine hendel gemonteerd aan

de linkerzijde van de stuurkolom. Het naar je toetrekken
van deze hendel activeert de lichthoorn, als de hendel
werd vastgehouden in deze positie, werden lichtpulsen
uitgezonden door het grootlicht. De dimmer voor het
grootlicht werd nog bediend met de voet. De brede, ge-
bogen, panoramische voorruit geeft ongehinderd uit-
zicht. De met twee snelheden werkende ruitenwissers
liepen in tegengestelde richting in gedeeltelijk overlap-
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achterzijde 220 Sb achterzijde 220 b

Acht kenmerken onderscheidden de buitenkant van de
220 b van zijn twee zustermodellen: met uitzondering van
het typeplaatje waren de 220 Sb en 220 SEb qua uiterlijk
identiek; ze hadden een extra chromen lijstjes aan de
rechter- en de linkerkant van de radiatorgrill, een ver-
chroomde luchtinlaat rooster voor de voorruit en chro-
men wieldoppen. De verschillen aan de achterzijde van
de auto waren groter: De twee modellen met de letter "S
" in het type aanduiding hadden een chromen trim boven
de achterruit, een decoratieve trim langs de rand van het
kofferdeksel, grotere achterlichten met geïntegreerde
nummerplaat verlichting en een extra kwart bumper
tussen de achterlichten en de achterbumper. De staart-
vinnen hadden een decoratieve chroom trim aan de
achterzijde en langs de bovenrand. De 220 was niet
standaard uitgevoerd met rembekrachtiger en in het in-
terieur ontbraken de slaapstoelen, opklapbare armleu-
ning op de achterbank, portiertassen en handgrepen op
de portieren.
 

De motoren werden in principe overgenomen van de
ponton-A modellen en waren slechts licht gewijzigd. Alle
drie de units waren voorzien van een nieuwe klepaan-
drijving en een steilere nokkenas. De uitlaatkleppen zijn
natrium gekoeld, de nokkenas is aangepast en een nieuwe
carterpan zijn de belangrijkste wijzigingen. Dit resulteer-
de in een vermogenswinst van respectievelijk 4 en 5 pk.
De 220 heeft twee valstroom-carburateurs en een vermo-
gen van 95 pk, maar is door de lange achteras overbren-
ging net zo snel als de 220 S. De 220 S levert 110 pk en de
220 SE met zijn brandstofinspuiting zelfs 120 pk. Trou-
wens, deze motor met de interne code M180, komen we
ook nog tegen in onze W123-serie, in de vorm van de
zescilinder motor M110.
De constructie van de bodemplaat van de 219 werd ver-
sterkt en volledig aangepast aan de nieuwe veiligheids-
eisen, de wielophanging was duidelijk vernieuwd. Echter
het subframeconcept, dat ten tijde van de "ponton"-A
modellen werd geïntroduceerd, werd behouden. De

constructie van de bodemplaat werd versterkt en volledig
aangepast aan de nieuwe veiligheidseisen. De bodem-
plaat met kooiconstructie en het hulpchassis, waaraan
voorwielophanging, motor en versnellingsbak waren
gemonteerd, waren samengesteld tot de zelfdragende
carrosserie. De W111 had onafhankelijke voorwielophan-
ging met ver naar buiten staande schokdempers, schroef-
veren met rubberen hulpveren en een torsiestaaf-stabili-
sator. De schokdempers aan de voor- en achterzijde lagen
zo dicht mogelijk bij de wielen, wat niet alleen resulteer-
de in een effectievere demping van trillingen, maar ook
een betere toegankelijkheid bij onderhoud. Achter werd
weer de karakteristieke Mercedes-Benz pendelas met een
laag scharnierpunt en compensatieveer boven de achter-
brug toegepast.
Tijdens de productietijd werden de remmen tweemaal
aangepast: in april 1962 werden eerst de 220 Sb- en 220
SEb-modellen uitgerust met schijfremmen op de voor-

wielen. Dezelfde procedure werd vervolgens toegepast
op de 220 b die bovendien werd uitgerust met een rem-
bekrachtiger die eerder alleen tegen meerprijs beschik-
baar was. Tijdens de tweede revisie werden alle drie
modellen uitgerust met een diagonaal gescheiden rem-
circuit, waardoor veilig kon worden geremd, zelfs als één
remcircuit uitvalt.
 
Net als hun voorganger modellen, waren de drie W111--
modellen beschikbaar met de hydraulische automatische
koppeling "Hydrak", alleen tot begin 1962. Een volwaar-
dige automatische transmissie, die na een jarenlange
ontwikkeling geschikt was voor serieproductie, was als
eerst leverbaar op de 220 SEb vanaf april 1961. Echter,
vanaf augustus 1962 kon deze optie ook worden besteld,
voor een meerprijs van     fl. 1.400, - op de 220 b en 220 Sb.
In tegenstelling tot de Borg-Warner automatische trans-
missie, die vanaf 1956 in 300 c en vanaf 1957 in het opvol-
ger model 300 d was gebruikt, had Daimler-Benz' eigen
nieuwbouw niet voorzien van een gebruikelijke           -
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SIERLIJK EN SNEL

koppelomvormer maar een hydraulische koppeling, die
het voordeel had dat de vermogensverliezen gering
waren. De automatische versnellingsbak heeft 4 versnel-
lingen en is opgebouwd uit twee planetaire sets. De au-
tomatische versnellingsbak is verre van verfijnd en
schakelt nerveus snel op of terug. Deze schakelmomenten
waren nogal schokkerig en daardoor goed merkbaar,
vooral tijdens kick down. Effectiever dan de kick down
was handmatig schakelen. Het verbruik van de automaat
was ongeveer vijf procent hoger dan de handgeschakelde
versie.  In 1961 wordt ook stuurbekrachtiging als optie
leverbaar.
In augustus 1961 werd een nieuw topmodel gepresen-
teerd met de 300 SE. Met betrekking tot het exterieur en
technisch concept leek het sterk op het 220 SEb model,

maar veel technische specialiteiten werden standaard
meegeleverd. Basisuitrusting bestond niet alleen uit de
viertraps automatische transmissie en de nieuw ontwik-
kelde stuurbekrachtiging, maar ook luchtvering, die voor
het eerst op een Mercedes-Benz werd gebruikt en een
combinatie van sportief rijgedrag en maximaal rijcomfort
mogelijk maakt.
De remmen van de 300 SE, met de interne aanduiding W
112, vertegenwoordigden een andere vooruitgang: voor
het eerst werd een standaard Mercedes-Benz productie-
auto uitgerust met een dubbel-gescheiden remcircuit en
schijfremmen voor en achter.
 
De carrosserie van de 300 SE was vrijwel identiek aan die
van de 220 SEb, maar had uitgebreidere chromen afwer-
king. Het meest opvallende kenmerk was de chroomstrip
die van de koplampen naar de achterlichten in de zijrib-
ben loopt; bovendien had de 300 SE trim rond de wiel-

kasten en een brede chroomstrip onder de deuren. De
kleine "300 SE" badges geïntegreerd op de C-stijlen waren
minder onstuimig. Indien gewenst door de klant, kan
deze extra chromen trim worden weggelaten. Hetzelfde
kunstje werd al in april 1961 toegepast, echter toen
voorzien van een viercilinder motor, een 14,5 cm korter
neus en ronde koplampen als 190/W110. Het geslaagde
idee van het bouwdoosprincipe uit de ponton A werd ook
in de nieuwe serie toegepast.
 
Op de Autosalon van Genève in maart 1963 werd de
versie met lange wielbasis van de 300 SE gepresenteerd,
identiek aan de 300 SE, afgezien van de toegenomen
lengte van 100 mm. De toename van de ruimte was uit-
sluitend in het voordeel van de passagiers aan de achter-
zijde met meer beenruimte en een betere toegang via de
bredere deuren. Een interne partitie met een elektrisch
bediend venster was beschikbaar als een optie voor een
meerprijs van fl. 1.215, -. Afgezien van het verschil in
afmetingen, de 300 SE en 300 SE met een lange wielbasis
waren gemakkelijk te onderscheiden door middel van
een functie: de lange versie heeft geen decoratief scherm
in de C-stijl, omdat uitlaatventilatie anders wordt uitge-
voerd. De openingen hiervoor ontbreken. Beide versies,
300 SE en 300 SE lang, waren nu ook beschikbaar met
handmatige vierversnellingen transmissie en een over-
eenkomstige verlaging van de prijs van fl. 1.500, -.
 
In 1963 krijgt de 220 schijfremmen vóór, iets waar Merce-
des-Benz in die tijd nogal sceptisch tegenover stond.
Voorzichtig werd ook het tweekringsremsysteem inge-
voerd. Vanaf 1964 kan er gekozen worden voor de spor-
tieve vloerschakeling.
 
De productie van de 2,2- en 3-liter modellen met "heck-
flosse" carrosserieën stopte in juli/augustus 1965. De 220
Sb, 220 SEb en 300 SE werden vervangen door de 250 S,
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 IMA 230S Universaal

Rallye Monte Carlo 1962. Team Böhringer / Lang .
Jaren geleden is de club nog te gast geweest in het hotel van
Eugen Böhringer.

250 SE en 300 SE, die tot een volledig nieuwe modelge-
neratie (W108/109) behoorden. Tegelijkertijd werd de
220 b vervangen door de 230 S. Dit was in feite een
nieuwe aanduiding voor een "oud" model: de 230 S was
grotendeels identiek aan de 220 Sb, maar had een aange-
paste motor gekregen. Door de voormalige 2,2-liter motor
een grotere boring en hogere compressie te geven, zouden
de prestaties met 10 pk tot 120 pk kunnen worden opge-
voerd. De hydropneumatische zelf nivellerende vering
van de achteras, die de vroegere spiraalveer verving en
het carrosserieniveau constant onafhankelijk van voer-
tuigladingscapaciteit hield, was ook nieuw. Afgezien van
het typeplaatje op de kofferklep, was er geen extern
verschil tussen de 220 S en de 230 S.
Tegen de tijd dat de productie van de 230 S in januari 1968
werd stopgezet, waren er 41.107 gebouwd, waarvan 341
chassis voor speciale carrosserieën. Ook werden in 1965
langs officiële weg de Universal -combimodellen lever-
baar. Deze in België door IMA gebouwde Heckflossen
waren leverbaar als 230S- Universal.  De Universal mo-
dellen hadden een laadvermogen van 725 kg en standaard
niveauregeling. De prijs lag ca. 35% boven de sedan uit-
voering. De Universal-combi is maar in kleine aantallen
gebouwd. 

De rally successen van de W111.
 
De 220 SEb werd ook niet geheel onsuccesvol   ingezet in
tal van rally’s en races. Schier eindeloos is de lijst van de
successen, die de 220 SEb heeft behaald. De belangrijkste
overwinningen worden hier genoemd: Onder leiding van
Karl Kling nam Daimler-Benz vanaf 1960 opnieuw deel
aan het toerwagenkampioenschap, waarbij de 220 SEb
met voorrang werd geïntroduceerd. De winnende reeks
begon met de Rally Monte Carlo in 1960, waar de drie
teams Schock/Moll, Böhringer/Socher en Ott/Mahle een
1-2-3 overwinning behaalden met de 220 SEb. In hetzelf-
de jaar wonnen Walter Schock en Rolf Moll de 2000 kilo-
meter lange Raid Polska in Polen en de Akropolis Rally
in Griekenland en goede resultaten in tal van andere
evenementen leidden uiteindelijk tot het winnen van de
titel Europees Rally Kampioenschap 1960 voor het team
van Daimler-Benz. Rudi Golderer en Leopold Freiherr
von Zedtlitz waren in 1960 met een sterk verbeterde 220
SEb winnaar van “de Grote Prijs voor Toerwagens” van
ADAC een 6-uurs race op de Nürburgring, met een ge-
middelde snelheid van 110.5 km/h. In 1960 behaalde de
nieuwe SE in totaal 117 verschillende overwinningen.
Het sportjaar 1961 was nog succesvoller voor de W111
met 133 overwinningen. Karl Kling en Rainer Günzler
wonnen de Rally Algiers-Bangui-Algiers, die in elf dage-
lijkse etappes over 11942 kilometer liep, met een 220 SEb.
Het Manussi/Coleridge/Beckett team won de Oost-
Afrikaanse Safari met een 220 SE, en Walter Schock en
Manfred Schiek waren winnaars van de Grand Premio
Internacional Standard Argentina, de 4624 km lange
wegrace voor personenwagens in Argentinië, met een
gemiddelde snelheid van 121.23 km/h op onverharde
wegen! In 1962, haalde de 220 SEb 54 overwinningen:
Eugen Böhringer behaalde overwinningen met de co-dri-
vers Lang en Eger van de Rally Akropolis, De Rally van
Polen en de Marathon de la Route Luik-Sofia-Luik en
verdere overwinningen leidden tot het winnen van de
titel van de Europese Rally Championship door de
Stuttgart hotelier. De Zweedse vrouwenploeg Evy
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Road Prix met een bijna ongelooflijk gemiddelde van
126,87 km/u op onverharde wegen! Becker/Golderer
won de 9000 km Lange Tour d'Europe en Rolf Kreder
werd als privérijder met een 220 SEb Duits Rally kampi-
oen. De 300 SE en 230 SL modellen werd in de loop van
1962 voor het eerst ingezet. Toch boekte de 220 SEb ook
nu nog grote successen, zoals de Rally van Polen (Glem-
ser/Braungart) en de overwinning in het vrouwenklas-
sement van de Rally Monte Carlo van Rosqvist/Wirth.
Door de inzet van de 300 SE waren de grote overwinnin-
gen van de 220 SE in de volgende jaren dunner gezaaid:
In 1964 nam een interessante auto deel aan de wegrace
Spa-Sofia-Luik, welke was uitgerust met een 2,5 ltr motor
uit de 250 SE (w108) en kon zo worden gebruikt om het
250 SE aggregaat uitgebreid te testen. Evy Rosqvist-Kroff
(nu getrouwd) en Manfred Schiek eindigden als 6e in het
algemeen klassement. Met het eind van de productie van
de 220 SEb (en de 300 SE op dezelfde basis), viel ook het
doek voor de W111 in de racerij in 1965, waarna race di-
recteur Karl Kling ontslag nam.
 
De Mercedes-Benz auto's die in de rally's werden ge-
bruikt, waren altijd gebaseerd op de productieauto's, een
feit dat diende als verkoopargument voor het Daimler
Benz bedrijf. Natuurlijk werden de auto's tot op zekere
hoogte gewijzigd, afhankelijk van het beoogde gebruik,
hetzij door het versterken van hun chassis/ophanging,
hetzij door het vergroten van hun brandstoftank of het
veranderen van hun motoreigenschappen, bijvoorbeeld
door het verminderen van de compressieverhouding
voor een verbeterde motorduurzaamheid.
 
De W 111/112 serie in de autobladen
Autocar, Engeland, 6 november 1959, op de Mercedes--
Benz 220 SE: "Samengevat de 220 SE heeft een uitsteken-
de wegligging, ongetwijfeld terug te herleiden naar de

lange ervaring van de onderneming in het racen. Boven-
dien is het mogelijk met hoge aanhoudende kruissnelhe-
den te rijden met een verhoudingsgewijs bescheiden
brandstofverbruik. Het interieur is geschikt om vijf per-
sonen en hun bagage over lange afstanden te vervoeren,
op een manier die maar door weinig andere auto’s geë-
venaard wordt, ongeacht hun land van herkomst."
Sports Cars, Engeland, december 1959, op de Mercedes--
Benz 220 S en 220 SE: "'Fabelhaft' is het Duitse woord voor
fantastisch en dit omschrijft de nieuwe Mercedes 220. Het
zet een nieuwe standaard voor de industrie, een stan-
daard die weinig fabrikanten zullen kunnen evenaren."
Auto, Motor und Sport, Duitsland, blad 19/1963, over de
Mercedes-Benz 300 SE: "De 300 SE werkt ook als een soort
uithangbord voor Daimler-Benz, het combineren in een
voertuig elk beschikbare verfijning: Luchtvering, auto-
matische transmissie, stuurbekrachtiging. ... Er zijn maar
weinig auto's in de wereld waarin men kan reizen in zo'n
comfort en veiligheid als in de 300 SE."
 
W111 en 112 serie coupés, 1961 - 1971
Tijdens de openingsceremonie van het eerste Daimler--
Benz Museum in Untertürkheim, op 24 februari 1961,
werd de 220 SEb Coupé onthuld. De cabriolet volgde een
paar maanden later op de Frankfurt Auto Show. Deze
elegante en representatieve modellen waren de opvolger
van de ponton coupé/cabriolet, die na oktober 1960 niet
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zien is het nieuwe model afgeleid van de 220 SEb sedan.
In tegenstelling tot zijn voorganger werd de coupé ge-
pland als een volwaardig vierzitter en was gebaseerd op
het chassis van de sedan waarvan de wielbasis onveran-
derd bleef. Hoewel de staartvinnen, die zo'n sensatie
waren bij de presentatie van de 220 b - 220 SEb-modellen,
nu alleen maar in rudimentaire vorm zichtbaar waren,
hadden coupé en sedan nog veel stilistische kenmerken
gemeen. Dit maakt het feit nog verrassender dat geen
enkel plaatdeel van het vierdeurs model voor de coupé
kan worden gebruikt. De coupé en cabriolet werden ook
grotendeels met de hand gebouwd en hadden daarom
ook een hogere aanschafprijs van fl. 32.500, - voor de
coupé en fl. 36.000, - voor de cabriolet.
 
Motor en chassis werden overgenomen van de sedan
zonder significante wijzigingen. Het enige belangrijke
verschil was een technische specialiteit: de 220 SEb Coupé
was de eerste Mercedes-Benz personenauto die werd
uitgerust met schijfremmen op de voorwielen.
In augustus 1961 werd een cabrioletversie van de 220 SEb
gepresenteerd, wat een exacte replica van de coupé was,
met uitzondering van het afwezige dak en de vereiste en
omvangrijke  carrosserieversteviging.
 
Een half jaar later maakten de 300 SE Coupé en 300 SE
Cabriolet hun debuut op de Autosalon van Genève. De
carrosserieën van de overeenkomstige 220 SEb-versies
waren opgesierd met extra decoratieve elementen en
werden gecombineerd met de technologie van de 300 SE.
Deze nieuwe exclusieve modellen waren -net als het
onderliggende sedanmodel toegewezen aan modelserie
W112,- gekenmerkt door een hele reeks van technische
details. De basisuitrusting bestond uit een 3,0-liter licht-
metalen motor, viertraps automatische transmissie,
rembekrachtiger, luchtvering en schijfremmen op de
voor- en achterwielen. Er was extra chroomdecoratie in
de vorm van een chromen strip die zich uitstrekt van
koplampen tot achterlichten over de gehele carrosserie
en opvallende sierlijsten aan de voor- en achterwielkas-
ten. Vanaf maart 1963 waren de 300 SE coupé en cabriolet,
net als de sedan, leverbaar met optionele handgeschakel-
de vierversnellingsbak; in dit geval werd de catalogus-
prijs met fl.1.500,- verlaagd. In januari 1964 werd het
motorvermogen verhoogd tot 170 pk, zodat de rijpresta-
ties werden verbeterd. Dit werd mogelijk gemaakt door
de injectiepomp om te zetten in een zes-plunjer unit.
 
Toen de "Heckflosse"-sedans van de modellen 220 Sb, 220
SEb en 300 SE werden vervangen door een volledig

VEILIG, BETROUWBAAR, COMFORTABEL,

SNEL EN WAARDEVAST

DE COUPE EN CABRIOLET ZIJN EEN

MEESTERSTUK UIT DE PEN VAN PAUL

BRACQ
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 De bijzondere achteras van de W111

 M180 uit de 220 SEnieuwe generatie modellen (de W109/109), bleven de
coupé- en cabrioletversies in het verkoopprogramma.
Aangezien deze exclusieve modellen in geen geval ver-
ouderd naast de saloons van de nieuwe generatie waren,
waren de dure stilistische revisie of de ontwikkeling van
nieuwe kleinschalige serieproductie van deze modelver-
sies onnodig
 
De twee 2,2-liter modellen kregen de 150 pk 2,5-liter
motor van de 250 SE en ook de modelaanduiding. Verder
werden ze, net als de 3,0-liter modellen, uitgerust met de
14-inch wielen en grotere schijfremmen van 108-serie
sedans. Nieuw was ook de hydropneumatische compen-
serende veer op de achteras, die was opgenomen in de
2,5-liter modellen in plaats van de tot nu toe gebruikte
spiraalveer, waardoor het niveau van de carrosserie
constant bleef, ongeacht de belasting.
 
Januari 1968 was het debuut van het 280 SE model, dat
een nieuw ontwikkelde 2.8-liter motor met 160 pk had en
de opvolger van 250 SE werd. Deze generatiewisseling
had niet alleen invloed op de sedan, maar ook op de
tweedeurs versies. Afgezien van de nieuwe motor, waren
slechts enkele details veranderd in de coupé en de cabri-
olet; net als de sedan, ontvangen ze de vlakkere uit een
stuk bestaande decoratieve wieldoppen. Tegelijk met de
2,5-liter modellen werd de productie van de Type 300 SE
coupé en cabriolet stopgezet. Er was geen directe opvol-
ger, maar dit was ook niet echt nodig, omdat het motor-

vermogen slechts 10 pk lager was dan in de 2,8-liter
versies en dezelfde rijprestaties werden bereikt vanwege
het lagere gewicht.
 
In september 1969 werden de krachtigere 280 SE 3.5
coupé- en cabrioletmodellen gepresenteerd. De volledig
nieuwe 3,5-liter V8-motor met 200 pk was zeer stil en
soepel en maakte sportwagenachtige prestaties mogelijk.
Deze nieuwe modellen (en ook de 280 versies met de
2,8-liter 6-cilinder motor) hadden kleine externe wijzigin-
gen. De radiatorgrill was lager en breder en de motorkap
was dus lager aan de voorkant. De bumpers werden ook
aangepast en nu uitgerust met rubberen strips zoals bij
de sedans. Er waren geen externe verschillen tussen de
8-cilinder versies en de nieuwe 6-cilinder versies.
In mei 1971 eindigde de productie van de 2,8-liter coupés
en cabriolet en twee maanden later stopte ook de produc-
tie van de achtcilinder versies, waardoor er een einde
kwam aan het tienjarig bestaan van de 111- en 112-serie
coupés en cabriolet.
 
Tussen 1959 en 1968 werden in de fabriek in Sindelfingen
in totaal 344.751 sedans en chassis van modelserie 111 en
112 geproduceerd. De productie van de W111 limousines
stopte in 1968, de coupés en cabrioletten werden ge-
bouwd tot 1971. In Sindelfingen werden in totaal 28.918
coupés en 7.013 cabriolet van deze serie gebouwd. Een
echte pionier op het gebied van passieve veiligheid.
 
 

Martin van Aarsen
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De kracht die door de motor wordt gegenereerd, wordt
via versnellingsbak en cardanas in lengterichting naar het
differentieel getransporteerd. In het differentieel wordt
deze aandrijfkracht haaks omgezet in kracht op de aan-
drijfassen naar de achterwielen.
Deze internetlink: https://www.youtube.com/watch?-
v=KO3e7sShGWY toont een mooie animatie van een
exploded view van een W123 differentieel.
 
Het differentieel zorgt ervoor dat de aangedreven achter-
wielen met verschillende snelheden kunnen draaien. Bij
elke bocht draaien de wielen met verschillende snelheid,
het buitenste wiel draait sneller dan het binnenste wiel.
Het kan ook voorkomen dat het ene aangedreven wiel
meer grip heeft dan het andere aangedreven wiel. Het
differentieel “regelt” dit snelheidsverschil door middel
van een speciaal tandwielmechanisme.
Het tandwielmechanisme moet functioneren onder hoge
druk en daardoor veel warmte. De inwendige draaiende
delen zoals tandwielen en lagers moeten goed gesmeerd
zijn (net zoals motor en versnellingsbak). Om schade aan
de draaiende delen te voorkomen en om slijtage zoveel
mogelijk te beperken, dient er periodiek onderhoud ge-
pleegd te worden aan het differentieel.

TECHNIEK VAN DE MERCEDES W123

Differentieelolie

Bij de Mercedes W123 vindt de aandrijving plaats op de achterwielen.

De achterwielen zijn door middel van aandrijfassen verbonden met het dif

ferentieel (of cardan).

Schematische weergave differentieel

Aansluiting cardanas

 
Onderhoud
Onderhoud aan het differentieel is relatief eenvoudig en
beperkt zich tot twee zaken:
1 Controle en correctie van het niveau van de olie. Dit
betreft werkzaamheid 3510 uit het onderhoudsschema
van de W123. Voor auto’s met dieselmotor t/m augustus
1982 dient dit om de 15.000 km te gebeuren, voor latere
dieselmotoren en alle benzinemotoren is dit om de 20.000
km.
2 Verversing van de olie. Dit betreft werkzaamheid 3501
uit hetzelfde onderhoudsschema. Voor auto’s met diesel-
motor t/m augustus 1982 dient dit om de 45.000 km te
gebeuren, voor latere dieselmotoren en alle benzinemo-
toren is dit om de 60.000 km.
De benodigde olie is een speciale, zogeheten hypoïde olie.
De term “hypoïde” is afgeleid van de specifieke haakse
vertanding van de tandwielen van het differentieel. Welk
type olie specifiek nodig is, staat in de handleiding van
de auto (waarschijnlijk SAE90). Als het gaat om beschik-
bare producten voor onze W123 geldt verder de Merce-
des-Benz specificatie MB 235.0. Zie ook de officiële URL
van Mercedes-Benz voor Betriebsstoff Vorschriften
“https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.0_de.
html”. Dit is een lijst met alle leveranciers/producten die
door Mercedes-Benz zijn goedgekeurd voor dit specifieke
type olie.
Voor de liefhebber is er zowel in de Apple als in de
Google store een app beschikbaar van Mercedes-Benz
met alle informatie omtrent deze Betriebsstoff Vorschrif-
ten. De app heet “Mercedes-Benz BeVo”.

MB W123-CLUB NEDERLAND - Koerier 1 - 2021
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Handelingen en materialen voor “Controle en correctie
van het niveau van de olie”
 
Benodigde materialen:
-afdichtring (nummer A007603024105)
-olie
-14mm inbus
-momentsleutel
 
Handelingen:
1 Zorg voor veiligheid wanneer de auto wordt opgekrikt
en op assteunen of oprijplaten wordt gezet.
2 Draai de vulplug los.
3 Controleer het niveau van de olie. Het niveau is juist
wanneer de olie reikt tot aan de vulopening. Voor een
exacte bepaling dient de auto horizontaal te staan.
4 Indien het niveau te laag is, vul dan olie bij tot de olie
ietsjes uit de vulopening stroomt.
5 Plaats de vulplug (met nieuwe dichtring) terug en veeg
het differentieelhuis schoon.
6 Gebruik een momentsleutel om de vulplug vast te
draaien. Het correcte moment bedraagt 50 Nm.
 
 
Handelingen en materialen voor “Verversing van de
olie”
 
Benodigde materialen:
-vulplug (nummer A1159970032)
-afdichtring (nummer A007603024105)
-aftapplug (nummer A0009976232)
-olie
-14mm inbus
-momentsleutel
 
Ververs de olie wanneer deze warm is, dan loopt de olie
gemakkelijker en wordt eventuele vervuiling beter afge-
voerd.
 
Handelingen:
1 Zorg voor veiligheid wanneer de auto wordt opgekrikt
en op assteunen of oprijplaten wordt gezet.
2 Draai de vulplug los (zodat je weet dat nieuwe olie in-
derdaad gevuld kan worden nadat de oude olie afgetapt
is).
3 Draai de aftapplug los.
4 Laat de oude olie aflopen tot er nog slechts een enkele
druppel uit loopt.

5 Plaats de nieuwe aftapplug. Gebruik een momentsleu-
tel voor het juiste moment, dit bedraagt 50 Nm.
6 Vul olie bij tot de olie ietsjes uit de vulopening stroomt.
De juiste hoeveelheid staat beschreven in de handleiding
van de auto. Dit zal rond 1 liter bedragen. Voor een
exacte bepaling van het olieniveau dient de auto horizon-
taal te staan.
7 Plaats de nieuwe vulplug (met nieuwe dichtring) terug
en veeg het differentieelhuis schoon.
8 Gebruik ook de momentsleutel voor de vulplug. Het
correcte moment bedraagt 50 Nm.
9 Oude olie dient afgevoerd te worden volgens gemeen-
telijke richtlijnen.
 
 
Met periodieke controle van het olieniveau, tijdig verver-
sen van de olie en het gebruik van het juiste type olie
worden problemen voorkomen en wordt de levensduur
van het differentieel verlengd.
 
 
 
Paul Vossen

Gele pijl: vulplug, rode pijl: aftapplug (bron: Pelican Parts)
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SLEUTELFILOSOFIE VAN DE MERCEDES W123

Kleine sleutelles

Hoofd- en nevensleutel

Kinderbeveiliging achterportier

 
Het zal de meeste Mercedes-Benz rijders niet bekend zijn
en ik verwacht dat ook de gemiddelde W123-bezitter
verrast zal zijn door het volgende.
 
Iedere Mercedes-Benz die vanaf 1972 is gebouwd heeft
drie sleutels: twee sleutels met een vierkant handvat (de
zogenaamde hoofdsleutel) en één sleutel met een ovaal
uiteinde (de zogenaamde neven- of garagesleutel). Vanaf
1985 komt daar nog een “onthoofde” reservesleutel voor
in de portemonnaie bij maar die kan hier buiten beschou-
wing blijven. Overigens werden ook voor 1972 meerdere
sleutels geleverd en wordt de hierna te noemen neven-
sleutel al voor de tweede wereldoorlog gebruikt, ook door
andere merken dan Mercedes-Benz.

 
Zoals uit de afbeelding blijkt kan met de hoofdsleutel (die
met het vierkante uiteinde dus) ieder slot op de W123
worden geopend. Dat zijn dus: portierslot, contactslot,
bagageruimteslot en, indien de eerste eigenaar goed de
accessoirelijsten bestudeerde bij het bestellen van zijn
Mercedes-Benz W123, het handschoenenkastjeslot en
brandstofreservoirslot. Het laatste slot is niet aanwezig
indien de Sonderausstattung “centrale deurvergrende-
ling” is ingebouwd. 
Welnu, met de nevensleutel kan niet het handschoenen-
kastjeslot en het bagageruimteslot worden bediend. Deze
sloten blijven voor de houder van de nevensleutel geslo-
ten. De Mercedes-Benz eigenaar kan dus met een gerust
hart de bontmantel van zijn gade in de afgesloten baga-
geruimte laten terwijl zijn auto door een page van het
hotel wordt geparkeerd. Ook de reischeques kunnen in
het handschoenenkastje blijven liggen. De page, pomp-
bediende of garagemonteur kan er niet bij indien hij (of
zij) alleen de nevensleutel houdt.
 
Nu zullen Zentralverrieglungrijders misschien denken
dat dit niet werkt bij een auto met centrale deurvergren-
deling. Immers indien het portierslot wordt bediend gaat
toch ook het kofferdeksel van het slot. Mis. Ook hieraan
heeft de doordenkende Mercedes-Benz ingenieur ge-
dacht. Indien namelijk het slot van de bagageruimte in
verticale positie wordt gebracht doet de bagageruimte
niet mee met de centrale deurvergrendeling en blijft de
bagageruimte gesloten. 

 
Daarbij is het prettig dat niet iedere willekeurige voorbij-
ganger kan zien dat de sleutel die de pompbediende
nonchalant in zijn hand houdt bij die mooie Mercedes
hoort waarvan hij zojuist de banden op spanning heeft
gebracht. Bewust koos Mercedes-Benz in de zeventiger-
en tachtiger jaren voor een onopvallend “grand prix re-
liëf” zodat niet meteen duidelijk was dat de houder van
de sleutel een Mercedes-Benz bereed. Een detail dat thans
helaas verloren is gegaan.
Soms hoort men een ervaren Mercedes-Benz-rijder wel
eens aan de garage- of Werkstattschlüssel refereren. Hij
of zij doelt dan op de nevensleutel die in vroeger dagen
bij de werkplaats verbleef om de auto voor onderhoud
op te halen wanneer de eigenaar niet in de gelegenheid
was zijn Mercedes-Benz langs te brengen. Ook nu kan
men als Mercedes-Benz connaisseur bij een Mercedes--
Benz garage de aandacht op zich doen vestigen door
achteloos op te merken: “Ik laat U de werkplaatssleutel”.
In dat geval wel het onderhoudboekje uit het hand-
schoenkastje halen en zelf het reservewiel op juiste
spanning brengen…
 
Overigens kan het kinderslot in de achterportieren het
beste met het lemmet van de sleutel worden versteld. Hoe
dat moet blijkt uit de afbeelding.

 
Wat nu indien er een sleutel ontbreekt in de set die U van
de vorige eigenaar kreeg? Geen nood. Op vertoon van
wagenkaart, paspoort of rijbewijs en kenteken kan de
officiële Mercedes-Benz vertegenwoordiger nog een
sleutel bijbestellen. Informeer bij de dealer naar de kosten
en de levertijd. Bij die gelegenheid is het wellicht zinvol
ook meteen het contactslot uit te laten wisselen. Met een
nieuwe sleutel blijft dat soms haken. Ook de portiersloten
kunnen worden vernieuwd. De onderdelen zijn nog le-
verbaar en het is niet erg duur. Overigens kan zelfs het
kunststof  handvat met grand prix reliëf apart uitgewis-
seld worden.

Kortom, ook uit de sleutelpolitiek blijkt dat een Merce-
des-Benz niet zomaar een auto is maar Ihr guter Stern auf
allen Straßen.
 
Fedor Tanke
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PRIJSLIJSTEN VAN DE MERCEDES W123

Wat heeft het allemaal gekost?

Voorzijde Prijslijst nr.18 (bron: www.w123-bremen.de)

Gedurende de bestaansperiode van de W123 is er een groot aantal prijslijsten gepubliceerd. Deze hebben betrekking
op een bepaalde tijdsperiode en bieden een overzicht van alle accessoires en opties (met prijzen) die gedurende die
specifieke tijdsperiode leverbaar waren. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende prijslijsten voor de W123.
De prijslijsten zijn beschikbaar op de website van de W123 Club Bremen   (www.w123-bremen.de).

Nr Periode vanaf Type
16 28.01.1976 w123
17 14.02.1977 w123
18 17.03.1977 w123, c123
19 15.09.1977 w123, c123
20 02.01.1978 w123, c123, s123
21 24.04.1978 w123, c123, s123
22 01.08.1978 w123, c123, s123
23 18.12.1978 w123, c123, s123
24 01.02.1979 w123, c123, s123
25 02.05.1979 w123, c123, s123
26 01.07.1979 w123, c123, s123
27 16.07.1979 w123, c123, s123
28 13.09.1979 w123, c123, s123
29 24.03.1980 w123, c123, s123
30 09.06.1980 w123, c123, s123
31 04.08.1980 w123, c123, s123
32 20.07.1981 w123, c123, s123
33 01.09.1981 w123, c123, s123
34 04.01.1982 w123, c123, s123
35 26.07.1982 w123, c123, s123
36 01.09.1982 w123, c123, s123
37 08.12.1982 w123, c123, s123
38 01.07.1983 w123, c123, s123
39 15.08.1983 w123, c123, s123
40 15.09.1983 w123, c123, s123
41 02.01.1984 w123, c123, s123
42 03.09.1984 w123, c123, s123
43 10.12.1984 c123, s123
44 15.04.1985 c123, s123

Prijslijst 18 Inhoud (bron: www.w123-bremen.de)

Prijslijst 18 Opties (bron: www.w123-bremen.de)
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    Notulen MB W123-Club Nederland, KH, ALV 14 november 2020 

 

 

Datum:  14 november 2020 
Tijd:  10:00 – 12:00 uur 
Plaats:  Online Videoconference via Teams 
 
  

Nr. Onderwerp: 
1 Opening en woord van welkom door de voorzitter 

Voorafgaand aan het begin van de ledenvergadering wordt een film over Mercedes-Benz getoond. 
Deze film is beschikbaar op bijgaande YouTube link: 
https://www.youtube.com/watch?v=oZaUdELu08s&feature=youtu.be 
Fedor Tanke heet iedereen hartelijk welkom en opent de vergadering om 10:00 uur. 
 

2 Benoeming notulist (art. 14 lid 2 statuut)  
Karel Herberigs wordt benoemd tot notulist. 

 
3 Vaststelling aantal stemgerechtigde leden (art. 14 lid 3 statuut): 

Het aantal aanwezige stemgerechtigde leden bedraagt: 27 
 

4 Vaststelling agenda door de vergadering 
Geen vragen over de agenda en geen toevoegingen. De agenda wordt door de vergadering aldus 
vastgesteld. 
 

5 Vaststelling notulen ALV 13 april 2019 
De notulen van de ALV van 13 april 2019 te Hierden worden akkoord bevonden. 
 

6 Terugblik op het afgelopen verenigingsjaar door de bestuursleden 
Voorzitter (Fedor Tanke): 

Fedor geeft een kort overzicht van de stand van zaken zoals opgenomen in het jaarverslag dat 
voorafgaand aan de ledenvergadering met de aanwezigen is gedeeld middels de link in de 
uitnodiging. 
De goede samenwerking binnen het bestuur wordt bevestigd.  
De werkzaamheden van de redactie worden besproken en de waardering voor Martin van 
Aarsen en Paul Vossen wordt uitgesproken.  
 

Penningmeester (Henk-Jan Versluis): 
Op de pagina’s 9, 10 en 11 van het jaarverslag 2019 staat het financiële overzicht. 
Henk-Jan toont de financiële overzichten zoals die in het jaarverslag staan afgebeeld en licht de 
cijfers toe. De kosten van de Koerier zijn lager uitgevallen en het tekort in 2019 is lager dan 
begroot. Er worden geen vragen gesteld over de financiële overzichten. 
 
De financiële stand van zaken en de financiële administratie is besproken met de kascommissie 
(Martin van Aarsen en Theo Kort). De kascommissie gaat akkoord met de gevoerde 
administratie en financiële overzichten. 

Notulen 
 

 
 

 
 

Van: KH 
Aan: FT, HJV, JdW, RM 
c.c.  
Onderwerp: Algemene Ledenvergadering MB W123-Club Nederland 
 14 november 2020 

MB W123-Club Nederland 

ALGEMENE LEDENVERGADERING MB W123-CLUB NEDERLAND

Notulen
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    Notulen MB W123-Club Nederland, KH, ALV 14 november 2020 

 

administratie en financiële overzichten. 
De kascommissie geeft een schriftelijke verklaring af en de ALV gaat per ‘digitale’ 
handopsteking akkoord met de conclusie van de kascommissie. 
De kascommissie bedankt de bestuursleden eveneens voor de prettige samenwerking, verwijst 
naar de cijfers van 2019 en de begroting van 2020 zoals deze het jaarverslag zijn opgenomen. Het 
accountantsrapport is beschikbaar.  
 

Secretaris (Karel Herberigs): 
De situatie m.b.t. het ledenverloop wordt toegelicht. De details staan vermeld in het jaarverslag. 
Tevens een herhaalde oproep om de wijzigingen van het adres, e-mail en autogegevens steeds te 
melden. We willen ons ledenbestand graag volledig up to date houden en bovendien willen we 
de bereikbaarheid van onze leden verbeteren bv. voor het verzenden van uitnodigingen of 
andere informatie.  
 

Technisch referent (Jaap de Wit): 
Op verzoek van Jaap de Wit geeft Fedor Tanke een toelichting over de techniek. Er wordt in 
overleg met Jaap de Wit gesproken met Max Breed om verdere mogelijkheden te onderzoeken 
om onderdelen te verkrijgen, hetgeen steeds moeilijker wordt. Er is hiertoe eveneens contact met 
onze zustervereniging in Duitsland. 
Via de link:  https://w123-club-service.de/  kunnen eveneens onderdelen besteld worden. 
Onderhoud bij de Mercedes-Benz dealer wordt ook moeilijker, we kijken naar de mogelijkheden 
van bedrijven die deze service kunnen aanbieden, zodat wij u hier in de toekomst advies over 
kunnen geven.  Dit heeft hoge aandacht binnen het bestuur. 
 
Er is bij onze technisch referent veel expertise over het onderhoud van de W123. U kunt altijd 
contact opnemen om uw vragen te stellen. 
 

Evenementen (René Metz): 
René Metz geeft een overzicht van onze activiteiten op Facebook en WhatsApp. Deze bieden de 
mogelijkheid om de contacten met de leden beter te onderhouden. 
Details van de evenementen van 2019 staan in jaarverslag. 
Er is een 3e Stammtisch gestart in Staphorst en hier is goede animo voor, maar ook hier hebben 
we voorlopig de bijeenkomsten in 2020 moeten opschorten. 
René spreekt waardering uit voor alle leden van de evenementencommissie voor hun toewijding 
en inzet bij de organisatie van de activiteiten in 2019. 
 

7 Verslag van de penningmeester en toelichting op de balans 2019 en de staat van baten en lasten 2019 
Henk-Jan Versluis geeft uitleg over de financiële gegevens zoals die staan afgedrukt in het 
jaarverslag 2019. Ook de begroting voor 2020 wordt toegelicht. 
 
Het evaluatierapport van de financiële administratie zoals dit door de accountant is 
gepresenteerd is beschikbaar. Het is voor de ledenvergadering ter inzage aan te vragen. 
 

8 Verslag kascommissie 2019 
De kascommissie heeft alle financiële stukken van 2019 gecontroleerd op 7 maart 2020, tijdens de 
technische dag bij autoschadebedrijf Henk Groot in Beekbergen, en akkoord bevonden.  
De akkoordverklaring van de kascommissie (Theo Kort en Martin van Aarsen) voor de 
financiële stukken van 2019 is ondertekend door de kascommissie en overhandigd aan het 
bestuur. 
De kascommissie spreekt uit dat er tijdens het zomerevenement 2019 iets te hoge kosten zijn 
geweest voor de clubborrel maar voor het overige spreekt de kascommissie bij monde van Theo 
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    Notulen MB W123-Club Nederland, KH, ALV 14 november 2020 

 

Kort waardering uit voor de penningmeester Henk-Jan Versluis.  
Het gehele bestuur wordt décharge verleend voor het gevoerde (financiële) beleid in het jaar 
2019. 
 
 

9 Goedkeuring jaarverslag 2019 (met toelichting), balans 2019 (met toelichting) en staat van baten en 
lasten 2019 (met toelichting). 

Het jaarverslag van 2019 evenals de balans en de baten en lasten zijn afgedrukt in het jaarverslag 
van 2019 dat aan alle deelnemers van de ALV is verstuurd. Henk-Jan Versluis geeft een 
toelichting op de gegevens. 
De ledenvergadering keurt het jaarverslag, de balans en de baten en lasten van 2019 met 
algemene stemmen goed. 

 
10 Décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid in 2019 en de rekening en verantwoording 2019. 

De ledenvergadering verleent met algemene stemmen door middel van het opsteken van hun 
‘digitale’ hand décharge aan het gehele bestuur voor het gevoerde beleid, de rekening en de 
verantwoording van 2019. Er werden geen verdere vragen gesteld door de deelnemers aan de 
ledenvergadering. 

 
11. Vaststelling begroting 2020 met nadere toelichting van de penningmeester. 

Henk-Jan bespreekt de begroting voor 2020 zoals die opgenomen is in het jaarverslag. Gezien de 
situatie in 2020 zullen de kosten voor evenementen duidelijk lager zijn dan verwacht.  Mark 
Jonkers vraagt naar de kosten voor de Koerier voor de komende tijd. Mark geeft aan dat zij in 
hun club overgestapt zijn naar www.blad.nl hetgeen nog lagere kosten oplevert. Informatie is 
zeker welkom en wij zullen deze mogelijkheden onderzoeken. 
De begroting voor 2020 wordt akkoord bevonden door middel van ‘digitale’ handopsteking in 
de ledenvergadering.  

 
12 Benoeming kascommissie voor het verenigingsjaar 2020 uit de leden (art. 16 lid 1) met nadere 

toelichting door de penningmeester 
Voor 2020 worden de heren Theo Kort en Jos Vermeulen (Jos Vermeulen was niet in de 
vergadering aanwezig maar heeft later toegezegd deze taak op zich te nemen) als kascommissie 
benoemd waarvoor dank aan hen en aan de vergadering.  
Nico van der Meer en Eric den Hertog stellen zich beschikbaar als reserve lid voor de 
kascommissie. 

 
13. Rondvraag: 

 Nico van der Meer vraagt om een wat groter lettertype in de Koerier om de leesbaarheid 
te vergroten. Dit wordt onderzocht door Martin van Aarsen. Ook bestaat de 
mogelijkheid om de Koerier digitaal (als pdf-bestand) op onze website te bekijken. Het 
beeld kan dan naar wens vergroot worden. 

 Mark Jonkers spreekt waardering uit voor het organiseren van deze digitale 
vergadering. 

 Jan en Trudy Visser spreken waardering uit voor de activiteiten van de club en wil de 
mail van 10 november 2020 nog graag ontvangen 

 Andre Brouwer vindt deze manier van vergaderen een belevenis. Hij spreekt zijn 
waardering uit. Andre vraagt naar de positie van de andere W123 club. René Metz geeft 
aan dat deze club niet meer zo actief is. We hebben deze club gevraagd om hun naam te 
wijzigen omdat er verwarring ontstond. Leden uit die club blijken steeds meer interesse 
te tonen voor onze Facebook-activiteiten. Na ballotage worden deze toegelaten tot onze 
Facebook-pagina. 
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 Peter Rijsmus: Wil graag de contactgegevens van de Facebook en WhatsApp groep 
alsook van Rigte Brouwer. 

 Mark Jonkers: heeft een probleem met de link naar het jaarverslag Karel stuurt het 
verslag aan Mark op. Mark stelt voor om een welkomst brief te sturen aan nieuwe leden 
met alle mogelijke overzichten van activiteiten en contactmogelijkheden. 

 Mark Jonkers vraagt om ook een ontheffing bij de belastingdienst voor de technische 
dag. Dit wordt opgenomen door de evenementencommissie. 

 
14 Afsluiting 

De voorzitter spreekt zijn dank uit voor het organiseren van de vergadering en spreekt de hoop uit dat 
we elkaar spoedig weer op de normale manier kunnen ontmoeten. René Metz geeft nog een kort 
overzicht van de evenementenplannen van 2021. U wordt uitgenodigd om onze website regelmatig te 
bezoeken waarop we een actueel overzicht zullen publiceren:  www.w123club.nl  
 
De vergadering wordt afgesloten om 11:12 uur. 

 
 

    Notulen MB W123-Club Nederland, KH, ALV 14 november 2020 
 
 

Een prachtige Mercedes-Benz W 123 - 230 CE coupé,
automaat in mooie kleurstelling. Zowel het interieur als
het exterieur verkeert in goede én originele staat.
Bouwjaar: 1982, model: 1976, km-stand: 112.350, cilin-
ders: 4, kleur: creme- interieur cognac, bekleding: leer.
 
Alle historie, onderhoudsgeschiedenis en taxatierappor-

ten zijn aanwezig. Deze auto is voor de liefhebber een lust
voor het oog.
Met de auto wordt te weinig gereden, dat is jammer.
Vandaar helaas de verkoop.
Vraagprijs €15.000
 
Voor e.v. verder informatie
 doorinf@outlook.com
 
G.H. Doornink

ADVERTENTIE VAN EEN CLUBLID

Aangeboden
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W123 MODELWIJZIGINGEN

Productiejaren 1976-1985

Datum Wijziging

Januari 1976

Presentatie van de nieuwe “Baureihe” W123. Leverbaar zijn de modellen met 
benzinemotor 200, 230, 250, 280, 280E en de dieselversies 200D, 220D, 240D en 
300D.
Nieuwe carrosserie met toegenomen stijfheid, dubbele koplampen (mistlampen 
aan binnenzijde) met hoogteverstelling. 
Automatische veiligheidsgordels bevestigd aan de stoel, hierdoor blijft de hoek van 
de gordel steeds hetzelfde ongeacht de positie van de stoel. 
Ronde meters/klokken achter een gezamenlijke afdekkap geplaatst. 
Combischakelaar aan stuurkolom ook voor ruitensproeier. 
Vooras zonder asdrager, asdelen direct verbonden via elastische lagers (rubberbussen) 
aan de chassis / bodemplaat of carrosserie. 
Kogelomloopbesturing.
230C standaard met stuurbekrachtiging (normaliter als optie). 
Dubbel uitgevoerd hydraulisch remsysteem met remblokslijtage indicators. 
Een noodrempedaal (bediend met de linkervoet, “handrem” bij andere merken), 
dat 30% meer remkracht biedt dan bij de voorganger-modellen. Door middel van 
een trekknop wordt via een ketting de rem vrijgegeven. 
Vier-cylinder motoren zijn overgenomen uit het bestaand programma.
Vernieuwingen: Oliewissel door afzuiging via oliepeilstokbuis.
Diagnosestekker ter controle van toerental, contacthoek en ontstekingstijdstip.
Uitlaatsysteem met verlengde levensduur, uitlaateinde 30° naar beneden gebogen. 
Aanvullend nieuwe 2,5 zes-cylindermotor met 129 PK; krukas met 9 
contragewichten en 4-voudig gelagerd; bovenliggende nokkenas aangedreven door 
een enkelvoudig ketting; Solex 4 A 1 carburateur met dubbele registers.

Juli 1976 Bevestiging van sleepoog aan voorzijde veranderd.

Februari 1977
Alle modellen standaard voorzien van Halogeen koplampen (tot nu toe was dit een 
optie). 
Hoogteverstelling voor chauffeursstoel.

Maart 1977
Coupé-versies 230 C, 280 C, 280 CE worden gepresenteerd op de Autosalon van 
Genève. 
Stuurbekrachtiging is standaard op de coupé-versies.

Juli 1977 Sterke dynamo voor modellen 200 en 230.

Augustus 1977 Start levering verlengde versies, 4 deuren, 8 zitplaatsen, als  250, 240 D en 300 D 
model.

December 1977 Einde productie van de sinds 1968 gebouwde modellen (W114 en W115). 
Januari 1978 Lichtmetalen wielen in de maten 5½J x 14 en 6J x 14.

April 1978

In de fabriek in Bremen wordt gestart met de productie van het T-model van de 
W123. Modellen 230 T, 250 T, 280 TE, 240 TD en 300 TD als vijfdeurs combi-model 
met extra accessoires. 
T-modellen hebben standaard niveauregeling. 

Augustus 1978 Standaard stuurbekrachtiging op modellen 250 en 250 T.
Standaard dakreling op de T-modellen.

November 1978 Andere nokkenas voor de 250, hierdoor verbeterde klepsturing.
Juli 1979 1.000.000 W123 voertuigen geproduceerd waarvan 530.000 met dieselmotor.
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Augustus 1979

Motor van de 250 gewijzigd nu met 140 pk. Uitlaatsysteem met dubbele pijp, 
wijzigingen aan de carburateur. 
Alle modellen standaard met vacuümbediende hoogteverstelling van de 
koplampen.
Alle modellen standaard met een 10mm kleiner stuurwiel.
Alle modellen standaard met dikkere remblokken aan de vooras.

Maart 1980 Lager risico op corrosie door verbeterde laktechniek. 

Mei 1980
Einde productie van modellen 200, 230 C en 230 T. Daarvoor in de plaats modellen 
200 en 200 T met een nieuwe, sterkere motor alsmede modellen 230 E, 230 CE en 
230 TE met brandstofinspuiting. 

Juni 1980

Verbeterde voering van de koppeling voor 200 en 230 waardoor deze minder slipt 
bij gevorderde slijtage.
Binnen de W123-serie worden de modellen 200 en 230, de in maart 1977 
verschenen 230 C en de in april 1978 verschenen 230 T, vervangen door de nieuwe 
modellen 200, 200 T, 230 E, 230 CE en 230 TE.
Belangrijkste veranderingen voor deze nieuwe modellen zijn de nieuwe vier-
cylinder motoren met nieuwe vier-gang versnellingsbak. De 2-liter motor levert 80 
kW (109 pk) met een Stromberg carburateur voor het brandstofmengsel. 2.3 Liter 
motor met 100 kW (136 pk), mechanische benzine-inspuiting (Bosch K-Jetronic). 
Beide motorvarianten hebben dezelfde basisopbouw, ze hebben een bovenliggende
nokkenas, elektronische ontsteking en nu voor het eerst een sikkel oliepomp.
De nieuwe motoren bieden naast een hoger koppel ook minder brandstofverbruik. 
Er zijn geen wijzigingen op gebied van carrosserie en chassisontwerp.

Augustus 1980
Verbeterde verwarming/ventilatie. 
Airconditioning met elektronische temperatuurregeling.
Toerenteller als optie.

Oktober 1980 ABS als optie.
Nieuwe versnellingsbak (type GL 68/20) met gesynchroniseerde achteruit. 

September 1981

Vijf-gang versnellingsbak voor 250 leverbaar.
K-Jetronic standaard met deceleratie-uitschakeling.
Airbag voor bestuurder leverbaar.
Gordelaanspanner voor passagier.

Augustus 1982

Rechthoekige koplampen voor alle modellen zoals tot nu toe voor 280 E/TE en 300 
TD. 
Gewijzigde strippen aan voorste en achterste dakzuilen. 
Nieuwe hoofdsteunen, nieuwe stofbekleding aan de zijkanten van de stoelen en 
aan de deuren. Houtstrip in dashboard. Rugleuningen van voorstoelen “uitgehold” 
hierdoor meer knieruimte achterin. 
Makkelijker draaiende raambediening, binnenverlichting met uitstapvertraging. 
Verbruiksmeter in klokkendashboard. 
Alle modellen standaard met stuurbekrachtiging. 
Optie: elektrisch verstelbare rechter buitenspiegel. 

September 1982 Voor de totale modellenreeks standaard stuurbekrachtiging en rechthoekige 
koplampen, en meer opties.

December 1984 Einde productie van de W123 sedan. Deze wordt vervangen door de nieuwe W124. 

December 1985 Einde productie van het W123 T-model. De laatste 63 T-modellen worden in januari 
1986 geassembleerd.
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EVENEMENTEN COMMISSIE

Stokje wordt overgedragen aan...

Beste W123-liefhebbers,
 
Via deze weg wil ik u informeren dat ik heb moeten be-
sluiten mijn taken als lid van de evenementencommissie
neer te leggen. Ik heb vorige jaar een nieuwe functie bij
mijn huidige werkgever geaccepteerd en het uitvoeren
van deze uitdagende baan vergt veel tijd. Hierdoor ont-
breekt het mij aan de tijd om de taken voor de evenemen-
tencommissie de aandacht te geven die het verdient. Eind
vorig jaar heb ik René Metz hierover al geïnformeerd en
kon gelukkig op zijn begrip rekenen.
 
René heeft snel kunnen schakelen en kwam al snel met
een uitstekende oplossing, hij heeft Peter Rijsmus bereid
gevonden de taken van mij over te nemen. Peter heeft
inmiddels na de nodige uitleg van mijn kant het beheer
van de ICT-systemen overgenomen. Ik ben ervan over-
tuigd dat de systemen bij hem in goede handen zijn, en
wens hem veel succes met de leuke klus.
 
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om Rigte
Brouwer, Erik de Wit en speciaal René Metz enorm be-
danken voor de fijne samenwerking afgelopen jaren.
Mijn 280E gaat uiteraard niet weg en ik kijk uit om u allen
weer spoedig op een goed georganiseerd club evenement
te treffen!
 
Hartelijke W123-groet - Patrick Wokke
 
… aan Peter Rijsmus Geboren in Amsterdam, thans
wonend in Ruinerwold.
Na door een bestuurslid van de Club besmet te zijn ge-
worden met het MB virus, sinds november 2019 in het
bezit van een gele, mooie, goed onderhouden W123 –
230E als hobby auto.

En sinds november 2019 lid van de MB W123 – Club
Nederland. Werkzaam geweest, inmiddels AOW’er,  in
diverse werkvelden: Shell Tankers (scheepswerktuig-
kundige), RABO (domein ICT), projectmanager in de
theaterwereld en de laatste jaren als projectmanager
Vastgoed bij een zorginstelling in Utrecht. 
Getrouwd sinds eind jaren 70 met Betty, vader van 2
dochters en opa van 2 kleinkinderen.
 
Binnen de club zal ik naast het vervangen van Patrick als
lid in de evenementen commissie ook het mailverkeer 
 m.b.t. evenementen gaan verzorgen. Daarnaast zal ik het
aankomend lid ondersteunen bij het registeren in de
online ledenmodule. En in samenwerking met bestuur
meedenken op welke wijze de technische informatie van
de W123 toegankelijker gemaakt kan worden voor leden.
 
Graag tot ziens op hopelijk een evenement in het tweede
kwartaal. 
 
Hartelijke groet – Peter Rijsmus 

Annulering evenementen tot medio

2021 en andere info
 
In de agenda van De Koerier 4/20 staan enige Clubeve-
nementen en Stammtisches aangekondigd voor 2021.
In het licht van de huidige Corona maatregelen en het
beschikbaar komen van vaccinaties menen wij dat het niet
verstandig is om tot zeker medio 2021 evenementen te
organiseren. Hoe graag we dat ook zouden willen doen.
Over het vervallen van de technische dag op 6 maart 2021
heeft u inmiddels een mail van ons ontvangen. 

De geplande Stammtisches Zuid-West, Noord-West en
Noord-Oost blijven tot nader order opgeschort.
 
De algemene ledenvergadering van 24 april a.s. wordt op
een digitale wijze - via Microsoft Teams -georganiseerd,
de aan de vergadering gekoppelde voorjaarsrit vervalt
dus.
Nadere informatie over de te houden ALV wordt te zijner
tijd apart naar u gemaild.
 
Het dag evenement van 24 juli 2021 zal in zijn ‘oude
vorm’ geen doorgang vinden, maar wellicht kan er dan
iets georganiseerd worden in een ‘nieuwe’ vorm, zoals
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Tot mijn spijt moet ik mijn W123 300D te koop zetten. Ik
kan er helaas niet goed genoeg voor zorgen en dat ver-
dient dit fraaie exemplaar niet. Deze klassieker heeft een
garage nodig om de winters optimaal door te komen en
die ontbreekt. 
 
Als tweede eigenaar kocht ik deze oerdegelijke auto zo’n
16 jaar geleden van zijn eerste Duitse eigenaar, die er in
24 jaar heel weinig in had gereden. Daar heb ik mooie
papieren van want de auto is volledig gedocumenteerd.
Voor mij was dit toen een buitenkansje omdat deze 5-cy-
linder diesel als geen ander bekend staat als een kilome-
tervreter. Er zijn veel voorbeelden bekend dat met deze
uitvoering probleemloos ruim meer dan 500.000 km werd
gereden, bravo!  Eind 2011 is de auto geheel gereviseerd
en opnieuw gespoten om daarna weer jaren mee te
kunnen. Hij ziet er dan ook heel mooi uit. Vandaag staat
de km-teller op 187000 en onze geweldige clubmechani-
ker ‘Jaap’ heeft hem in ‘t verleden een paar keer onder
handen gehad om topprestaties te blijven leveren.

 
Gezocht: Een eigenaar met goede voornemens voor mijn
300D.  Bent u zelf zo iemand of kent u een persoon die
hier wat voor voelt, neem dan telefonisch contact op a.u.
b.   Om u een idee te geven van de prijs, die ligt op zo’n
€ 8.500, - (wegenbelastingvrij exemplaar). Ik spreek u
graag en ben flexibel, met autovriendelijke groet 
 
R. Masereeuw tel: 06.5064.1934 
 

ADVERTENTIE VAN EEN CLUBLID

Te Koop aangeboden

we dat in 19 september 2020 gedaan hebben. U hoort dan
nader van ons.
 
Omdat voor het Zomer evenement van 20 tot en met 22
augustus 2021 een lange voorbereiding tijd noodzakelijk
is, hebben we nu reeds besloten ook die voor dit jaar te
annuleren.
 
We zitten niet stil, achter de schermen zijn we aan het
onderzoeken op welke wijze we allerlei technische docu-
menten, voor een ieder toegankelijker kunnen gaan
aanbieden. Houd uw mailbox in de gaten voor verdere
informatie.
 
Nu er in de huidige tijd weinig fysiek contact mogelijk is,
zijn er ook andere manieren van contact, zoals via onze
besloten   Facebook groep en   WhatsApp groep. Hierin
wordt regelmatig informatie uitgewisseld tussen de

leden. 
Nog geen lid van één of beide groepen, aanmelden kan
via evenementen@mbw123club.nl onder vermelding van
uw naam, lidnummer, email-adres en mobiele nummer. 
 
Namens de evenementencommissie
 
Peter Rijsmus
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38 JAAR EN 506.000 KM LATER

Mercedes-Benz 230 CE

Perplex stond ik toen ik bij toeval op

Marktplaats een 230 CE te koop

zag staan, in topstaat, met alle

boekjes, km-stand 506.754 km.

Om mijn verbazing te begrijpen,

moeten we terug naar eind juli

1982, toen ik in een Mercedes-

Benz showroom een heer ontmoette

die een heel dure auto wilde

kopen.
 
Ik was veertien, en mijn vader wilde zijn auto inruilen.
Hij kocht elke twee jaar een nieuwe Mercedes-Benz-diesel
vanwege de circa 60.000 km die hij per jaar reed. Het was
voor hem om economische redenen beter en zijn auto
werd met plezier ingeruild, men had dan weer een ‘jonge’
Mercedes in de showroom. 

1982
We gingen voor de derde W 123-200 D. Bij AGAM in
Rijswijk werden we direct herkend, en dan wisten ze het
al ...Mijn moeder ging nooit mee, het was echt een ‘man-
nendingetje’. En de kleur? “Ach, ik zie het wel.” Terwijl
mijn vader aan de meestal langdurige onderhandelingen
begon, ging ik in de showroom rondkijken. Mijn oog viel
direct op een hagelnieuwe 230 CE, en ik liep meteen naar
mijn droomauto. Ik kwam in gesprek met een man van
ongeveer 45, die er heel nerveus omheen ijsbeerde. “Deze
auto ga ik kopen”, vertelde de man mij vol overtuiging.
De kleurencombinatie, champagne-metallic (473) en
dattel (034), vond ik vreselijk mooi. Het 
prijskaartje gaf ruim f 50.000,00 aan, een hoop geld, we-
tend dat mijn vader f 36.000,00 betaalde voor een 200 D
met ‘slechts’ warmtewerend glas en centrale vergrende-
ling. “Ja, veel geld,” beaamde de man, “maar ik ga één
keer in mijn leven een hoop geld uitgeven aan een Mer-
cedes, want daar kun je je leven lang mee rijden en dat ga
ik doen”, vertelde hij mij zeer overtuigend. Ik was onder
de indruk, en inmiddels had mijn vader een handtekening
gezet onder een voorraadauto, wederom een 200 D, hel-
lelfenbein (737) met dattel (034). Duitse taxi, vond ik.
Onderweg naar huis vertelde ik het verhaal van de 230
CE, maar mijn vader was niet onder de indruk: “Allemaal
goede bedoelingen, de rest van je leven in dezelfde auto
blijven rijden, dat doet toch niemand.”
Een week later, op 6 augustus 1982, haalden wij de HZ-87-
PR op. Tot mijn verbazing stond die naast de 230 CE, beide
waren klaar voor aflevering. De laatste had bijna hetzelf-
de kenteken, HZ-97-PR. Nou, dat is makkelijk te onthou-
den. 
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Dit verhaal is mij altijd bijgebleven. Zou de man zijn be-
lofte zijn nagekomen, levenslang rijden? Zou de 230 CE
nog bestaan, mijn ‘droomauto’? Op een deel van mijn
vragen kwam halverwege de jaren 2000 antwoord. Tot
mijn verbazing stond er bij de RDW nog steeds een DET
- datum eerste tenaamstelling - van 6 augustus 1982, maar
inmiddels was het 2018! Waar zou deze auto zich nu
bevinden en in welke staat?
Toen ik in juni jl. op Marktplaats deze 230 CE met het
kenteken HZ-97-PR te koop zag staan bij een autobedrijf
in Alphen aan den Rijn stond ik perplex: was dat mijn ‘-
droomauto’ van 38 jaar geleden? Het leek er wel op: ‘Te
koop: Mercedes-Benz 230 CE, van eerste eigenaar, alles
aantoonbaar, wegens overlijden, originele auto in top-
staat met alle boekjes met dealerstempels [ ...].’ De kilo-
meterteller gaf ruim een half miljoen km aan. 
Ik heb meteen Roland Tissing van het autobedrijf mijn
verhaal uit 1982 verteld. Hij vond het ook een bijzonder
verhaal. Dat kan toch niet, zoveel kilometers, zo oud, en
dan zo mooi en origineel? Ik was van harte welkom en
de CE bleek zowel in- als uitwendig in een sublieme staat,
onverprutst en niet aan gelast!
De auto had in Hazerswoude-Dorp altijd binnen gestaan.
Er was goed op gepast, dat zag je wel aan de details. De
laatste jaren was hij geschorst geweest en daarom zat hij
flink onder het stof. Hij was bij de erfgenamen met een
startkabel gestart: lopen en rijden. Roland vond het ook
een bijzondere auto: “Hier komt zeker weer een liefheb-
ber voor, ondanks de hoge kilometerstand en de niet
geringe vraagprijs.”
 
Bijzonder weerzien
Aangezien Hazerswoude-Dorp 14 km van Zoetermeer
ligt, waar ik al mijn leven lang woon, is het wel bijzonder
dat ik in 38 jaar deze auto nooit heb zien rijden ... Neiging
tot aankoop had ik niet, aangezien ik zelf in 2010 een
origineel Nederlandse 230 CE heb aangeschaft waar ik
heel blij mee ben, ook met alle boekjes en dealerstempels,
met tot nu toe slechts 174.000 originele km’s. 
Hoe dan ook, een bijzonder weerzien na 38 jaar, en de
ijsberende heer had zijn belofte kennelijk gestand gedaan.
Met dank aan Roland Tissing van C & D Auto’s in Alphen
aan den Rijn.
Bij het ter perse gaan van dit nummer was de auto nog te
koop, nu is de auto verkocht.
 
 
Tekst: Eric Mark en foto’s: Roland Tissing 
Met toestemming overgenomen uit De Zilverster.

 de zoveelste 200 D van Eric's vader, 1982

Meer dan een half miljoen km's !! 

 Onberispelijk interieur

 Champagne metallic (473)
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6 maart 2021 Technische dag Vervallen i.v.m. Corona

20 maart 2021 Bestuursvergadering

24 april 2021 ALV + Voorjaarsrit Voorjaarsrit vervallen i.v.m. Corona (ALV digitaal)

19 juni 2021 Bestuursvergadering

24 juli 2021 Dag evenement Vervallen i.v.m. Corona

20-22 augustus 2021 Zomerevenement Vervallen i.v.m. Corona

18 september 2021 Bestuursvergadering

30 oktober 2021 Najaarsrit Bomencentrum Baarn

20 november 2021 Bestuursvergadering

Stammtisch
Noord-West

13 maart 2021 Stammtisch Noord-West De Stammtisch heeft als bedoeling de clubleden
12 juni 2021 De Zoete Inval een gezellige middag te bieden op regionaal 

11 september 2021 Haarlemerstraatweg 183 niveau. Uiteraard zijn ook andere Mercedes-Benz 
2065 AE Haarlemerliede liefhebbers hierbij welkom. De middag kent geen 
Gastheer  René Metz programma en is dus slechts als koffieklets of 

olie-praatmiddag bedoeld. Alles mag, niets moet, 
Noord-Oost  zelfs aanmelden is niet verplicht.

10 april 2021 Stammtisch Noord-Oost
10 juli 2021 Hotel - Restaurant Waanders De Stammtischen zijn op zaterdag tussen 14.00 

9 oktober 2021 Rijksweg 12 tot 17.00.  Natuurlijk kan het uitlopen als het erg 
7951 DH Staphorst gezellig is. Veel W123 plezier.
Gastheer Rigte Brouwer 

Zuid-West
8 mei 2021 Stammtisch Zuidwest

7 augustus 2021 Café-Restaurant De Cockpit
13 november 2021 Vliegveld Seppe

Gastheer  Jaap de Wit

De Mercedes 280 TE uit 1982 van dhr J. de Wit

AGENDA

Clubevenementen
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ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

Quiz

RAAD HET ONDERDEEL

OPLOSSING KOERIER 4 2020:

"BRANDSTOFPOMP"

www.editoo.nl
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