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Voorwoord

Beste W123 liefhebbers,
 
Voor u ligt alweer de tweede koerier in het nieuwe
clubjaar. De hoop dat we dit jaar meer evenementen
kunnen organiseren lijkt bewaarheid te worden en op 24
juli hebben we, met dank aan René Metz en zijn evene-
menten-team, ons eerste fysieke clubevenement in Gar-
deren. Dat is toch een leuk vooruitzicht! Meer informatie
in de agenda.
 
In de voorbije tijd was de Koerier dankzij het redactieteam
van Martin van Aarsen onze trouwe metgezel en ook deze
keer worden we verrast met een mooi artikel over de
vooroorlogse grand-prix wagens die het merk met de ster
als Silberpfeil zoveel roem bezorgden alsmede een zeer
interessant artikel over de ontwikkeling van Wankelmo-
tor bij Das Haus vanuit het oogpunt van één van de
zestig ingenieurs die eraan werkten. Net zoals de elektro-
motor nu toen een veelbelovende ontwikkeling die uit-
eindelijk strandde in de realiteit. Welk lot zal de elektro-
motor beschoren zijn? Ook in de voorbije rustige tijd
kunnen we toch de nieuwe leden Vincent Albers en Jan
Menno Zijlstra verwelkomen die zich met hun interes-
sante W123-wordingsgescheidenis aan u voorstellen in
deze Koerier.
 

Voor de praktisch ingestelde leden is er – zoals toegezegd
op de meest recente online ledenvergadering – de lijst en
afbeelding van onze club gereedschappen en een prakti-
sche wenk voor het starten van uw koude Mercedes-Benz
W123 motor. 
 
Voor de leden die graag de W123 in hun verbeelding
beleven twee mooie artikelen over nieuwe Mercedes--
Benz modelauto’s en Mercedes-Benz W123 brochures
met dank aan onze connaisseurs in dezen Martin van
Aarsen en Martin Huisman. Een tip van uw voorzitter:
op http://oudemercedesbrochures.nl/ kunt u nog veel
meer brochures vinden dankzij Gerrit den Hollander
kunt u daar van nog meer papieren perfectie genieten (zie
ook Mercedes Classic uitgave 62 1/2021 p.44-47).
 
Tot slot nog een verzoek van de redactie: schijf! Graag uw
bijdragen en foto’s opsturen aan de redactie (koerier@mb-
w123club.nl) zodat we een afwisselende Koerier kunnen
blijven maken. Uw redactie waardeert uw input zeer.
 
In de hoop u in Garderen weer in persoon te kunnen
ontmoeten laat ik met de Koerier in de wetenschap dat u
daar veel leesplezier aan zult beleven.
 
Fedor Tanke
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feile Grand-Prix racewagens (Silver

Arrows) van Mercedes-Benz behaal

den reeds voor de 2de wereldoor

log grote successen. Hieronder het

verhaal achter deze bijzondere peri

ode en racewagens van Mercedes-

Benz.

In het jaar 1932 was men herstellende van een economi-
sche crisis, welke drie jaar eerder wereldwijd wild om
zich heen had geslagen. Autosport behoorde op dat
moment duidelijk niet tot de prioriteiten, ook niet in
Duitsland. Als gevolg van de depressie was de werkloos-
heid hoog en zelfs enkele Mercedes-Benzfabrieken had-
den de deuren moeten sluiten.

Ondanks de ellende zou de toekomst spoedig verande-
ring brengen. De AIACR, voluit de Association Interna-
tionale des Automobile Clubs Reconnus, kondigde in
Parijs aan dat er voor 1934 een nieuwe formule in de
Grand Prix racerij zou worden geïntroduceerd. De regels
schreven een maximumgewicht voor van 750 kilogram
zonder de coureur. De constructeurs zouden echter de
volledig technische vrijheid krijgen. Het zou uiteindelijk

DE VOOROORLOGSE GRAND-PRIX WAGENS 

Mercedes-Benz W25, W125,

één van de punten blijken die Mercedes-Benz ertoe zou
brengen zich wederom op raceauto’s te storten. In 1933
werd, op aandringen van teambaas Alfred Neubauer,
begonnen met de ontwikkeling van een racewagen.
Hoewel Neubauer een belangrijke rol speelde, was het
niet alleen aan hem te danken dat Mercedes weer aan de
slag ging. Auto Union, dat in 1932 voortkwam uit een
fusie van vier grote autofabrikanten (Audi, Horch,
Wanderer en DKW), vormde een grote concurrent die niet
genegeerd kon worden.

Mede dankzij de nieuwe regering van de Nationaal Soci-
alisten werd een snelle ontwikkeling van de auto-indu-
strie gestimuleerd. De constructie van de Autobahn,
verlaagde belastingen op automobielen en het aanmoe-
digen van autofabrikanten om betrokken te raken bij de
autosport; al deze punten moesten leiden tot technologi-
sche innovatie, iets waar men toen graag mee voorop liep.
Met deze ingrediënten aanwezig en een sterke rivaliteit
onderling, zouden Mercedes-Benz en Auto Union de
autosporthistorie tot 1939 sterk bepalen.
 
Niet veel later werd de ontwikkeling gestart van de
nieuwe Mercedes-Benz Grand-Prix wagen. Het team,
onder leiding van Hans Nibel, werkte onder een giganti-
sche tijdsdruk. Men koos voor een ontwerp met de motor
voorin. Hoewel dat enigszins conservatief was in verge-
lijking met Auto Union, waar men voor een in het midden
geplaatste motor koos, waren er meer dan voldoende
voordelen.

MB W123-CLUB NEDERLAND - Koerier 2-2021



ww
w.

ed
ito

o.
nlZo zorgden een ranke carrosserie, een van compressor

voorziende 3.4 liter achtcilinder in lijnmotor, onafhanke-
lijke wielophanging en directe achterasaandrijving voor
een sterke formule.

In februari 1934 onderging de W 25 op het Italiaanse
circuit Monza en de openbare weg tussen Milaan en
Varese zijn vuurdoop met enkele testritten. De auto be-
haalde, met de originele 320 pk motor, snelheden van
boven de 250 kilometer per uur. Zeker voor die tijd
waarop we nu terugkijken, waren dit soort snelheden
ongekend. En neem dan de veiligheidsmaatregelen of
beter gezegd het gebrek daaraan, echt buitengewoon.
Het wedstrijddebuut van de auto stond oorspronkelijk
gepland voor een wedstrijd op de Avus Ring nabij Berlijn.
Uiteindelijk werd het eerste optreden van de W 25 met
een week uitgesteld, waardoor de primeur op de Nürbur-
gring plaatsvond tijdens de internationale Eifelrace. De
eerste startrij werd gevuld door zilveren bolides. Zoals
het verhaal nog altijd gaat, werd de witte verf die op de
wagens was aangebracht, omwille van het overschrijden
van het maximumgewicht weer van de auto’s verwijderd.
Deze kale Mercedessen zouden echter, in combinatie met
hun tot de verbeelding sprekende prestaties, de grootste
sensatie van de vooroorlogse racerij worden. Op de
Nürburgring eiste de W25 direct zijn allereerste zege op.
Manfred von Brauchitsch kruiste de start/finishlijn met
een gemiddelde snelheid van 122,5 kilometer per uur en
een nieuw ronde record als kers op de taart.

Na dit formidabele optreden volgden in 1934 nog vele
overwinningen. Mercedes-Benz stond met de W 25
daardoor in rap tempo weer aan de top van de internati-
onale autosport. Hoewel de term ‘Zilverpijl’ pas later voor
het eerst gebruikt werd, zou deze naam Mercedes-Benz
grote bekendheid bezorgen.

In 1935 zette Mercedes-Benz een doorontwikkelde versie
van de W 25 in, de W25B, als antwoord op rivaal Auto
Union. De motor leverde nu een vermogen van 462 pk
met een motorinhoud van 4.31 liter, waarmee nagenoeg
het gehele seizoen werd gedomineerd. Uiteindelijk werd
met Rudolf Caracciola aan het stuur het Europese kam-
pioenschap veroverd. Het jaar 1936 verliep echter minder
in de lijn die twee jaar eerder werd ingezet. Het vermogen
werd met 13 pk omlaag gebracht en eveneens werd een
korte wielbasis toegepast. Aan het einde van het jaar
stond de teller voor het aantal overwinningen op twee;
een enigszins magere uitslag gezien de daarvoor behaal-
de resultaten.
 
Het roer gaat om: het jaar van de W 125
Wegens het teleurstellende resultaat van de W 25 in het
jaar 1936, trok Mercedes zich halverwege het jaar terug
uit het Grand Prix-seizoen van 1936 om zich te concen-
treren op het ontwerpen van een auto die hen naar de top
van het klassement zou zien terugkeren. Daarom werd
besloten om het voor 1937 anders aan te pakken met een
geheel nieuw ontworpen auto. Wederom werd een sterke
krachtbron aangewend, ditmaal goed voor een krappe
600 pk en met een cilinderinhoud van 5,6 liter; de sterkste
motor geplaatst tot dan toe. De jonge ontwerper Rudolf
Uhlenhaut, die halverwege 1936 de verantwoordelijk-
heid kreeg over de raceafdeling, slaagde er in Mercedes
opnieuw naar de top te leiden.
 
Rudolf Uhlenhaut, voorheen productieauto-ingenieur
voor het bedrijf, werd eind 1936 geselecteerd om het
ontwerpteam te leiden. Uhlenhaut had nog niet eerder
een raceauto ontworpen, maar had veel ervaring met het
testen van wegauto's op het circuit van de Nürburgring,

W154 en W165
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aanpassen aan raceauto's. Hij koos voor een revolutionair
ontwerp van het chassis, een buisvormige frameconstruc-
tie, waarbij hij een gedurfde visie op de auto losliet. Bij
het testen van de oude W25-auto merkte Uhlenhaut op
dat de ophanging te stijf was, waardoor de wielen de weg
niet meer kunnen volgen. In plaats van het gebruikelijke
principe van harde veren en zodoende minimale dem-
ping toe te passen, koos hij echter voor exact het tegen-
overgestelde. Dat komt dus neer op zachtere veren en een
buitengewoon lange weg die de veer aflegt. Het gevolg
was een hogere mate van demping.
 
De carrosserie van de W125 was van aluminium, dat net
als bij zijn voorganger ongeverfd bleef en dus in de be-
roemde zilverkleur. Dit bracht de auto's van Mercedes in
deze periode (en rivalen Auto Union, waarvan de auto's
dezelfde kleur hadden) de bijnaam Silberpfeile, waarbij
de racekleuren van Duitsland inmiddels zilver waren
geworden. De Duitse racekleur was officieel eigenlijk wit,
maar door de verf te strippen, voor gewichtsbesparing,
kwam de kale aluminium carrosserie in zicht, waarna het
zilvergrijs is geworden.
 
Motor en transmissie.
Zonder voorschriften die de motorgrootte beperken, met
uitzondering van de totale gewichtslimiet van 750 kg,
ontwierp Mercedes een 5,6 liter motor acht cilinder in lijn
met een dubbele bovenliggende nokkenas voor de W125.
De motor kreeg de naam M125 en werd aan het begin van
het seizoen ook uitgerust met een Roots-compressor die
857 Nm koppel produceerde. De motoren varieerden in
vermogen tussen de 560 en 640 pk (418-444 kW) bij 5800
tpm. De gebruikte brandstof was een aangepaste mix van
40% methylalcohol, 32% benzeen, 24% ethylalcohol en 4%
benzine. De motor woog 222 kg - ongeveer 30% van het
totale gewicht van de auto, en werd gemonteerd aan de
voorzijde. Net als zijn voorganger W25 gebruikte de
W125 een handgeschakelde transmissie met 4 versnellin-
gen.
 
Gedurende het seizoen 1937 volgde het succes, met onder
meer overwinningen van Hermann Lang in de Grote Prijs
van Tripoli, Rudolf Carraciola in Duitsland en Von
Brauchitsch in Monaco. Niet alleen de overwinningen
kenmerkten een uitstekend seizoen voor Mercedes. Ook
vele podiumklasseringen droegen bij aan een sterk jaar,
waarin opponent Auto Union met coureur Bernd Rose-
meyer niet verder kwam dan ‘slechts’ vier overwinningen
in het complete raceprogramma van de fabrikant. Even-
eens in het Europese kampioenschap werd de overheer-

Afvlaggen van een W25 1935 Grote Prijs van Spanje

1936. Rudolf Caracciola in een W125

Monaco Grand Prix 1935 (Fagioli, Luigi) W25

sing van de 'Zilverpijlen' zeer duidelijk. Aan het eind van
het jaar behoorden maar liefst de eerste vier plekken in
het klassement toe aan rijders uitkomend voor Mercedes.
Een sterk staaltje dominantie.
 
De laatste ontwikkeling, de W154.
De Mercedes-Benz W154 was ook weer een ontwerp van
Rudolf Uhlenhaut. De W154 nam deel aan de Grand
Prix-seizoenen 1938 en 1939 en werd gebruikt door Ru-
dolf Caracciola om het Europees Kampioenschap van
1938 te winnen.  De W154 overtreft de prestaties van zijn
voorganger, de W125, in één klap. De nieuwe W154, een
mix van excellente technische componenten, brengt het
direct naar de kop van het startveld.
In september 1936 kondigde de autosportvereniging
AIACR, het regelement aan van de nieuwe Grand Prix--

MB W123-CLUB NEDERLAND - Koerier 2-2021
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W154 1939 Hermann Lang

Rudolf Uhlenhaut  (W 165) bij de eerste testen in Monza, 1938.

Grote Prijs van Frankrijk 1938 vrachtwagen van de raceafdeling.

formule die vanaf 1938 van kracht zou worden. De be-
langrijkste punten: een maximale motorinhoud van 3 liter
voor compressormotoren of 4,5 liter zonder compressor;
en een gewicht van minimaal 400 kilogram en maximaal
850 kilogram, afhankelijk van de motorinhoud. De vorige
Grand-Prix-racewagen van Mercedes-Benz, de compres-
sor W125, kwam daardoor niet in aanmerking. Er werd
besloten op de basis van het chassis van de W125 een
nieuwe auto te ontworpen, om te voldoen aan de nieuwe
regelgeving. Dit zou de voorkeur hebben boven het
aanpassen van de bestaande auto. Het seizoen 1937 was
nog in volle gang toen het werk bij Daimler-Benz begon
om de auto te ontwikkelen voor de race van het volgende
jaar.
 

Er was zeker geen gebrek aan ideeën van de race-ingeni-
eurs: Zo was er het idee van een W-24 met een natuurlijk
aangezogen motor met drie cilinderbanken van elk acht
cilinders, als ook van een achterin geplaatste motor, met
directe benzine-injectie en een volledig gestroomlijnde
carrosserie. Uiteindelijk, voornamelijk om de thermische
omstandigheden te beheren, kozen de ingenieurs voor
een 3.000 cc, V12 met een V-hoek van 60 graden, in eigen
beheer ontwikkeld door ingenieur Albert Heess.
 
Deze M154-motor was een V12 voorzien van een com-
pressor, met een vermogen tussen de 425 en 474 pk. De
cilinders werden gecombineerd in groepen van drie met
vast cilinderkoppen. Krachtige oliepompen stuwden 100
liter olie per minuut door de motor, die ongeveer 260
kilogram woog. Extra compressie werd aanvankelijk
geleverd door een dubbel één traps-compressoren, die in
1939 werden vervangen door een enkele tweetrapseen-
heid. Het vermogen steeg hiermee tot 483 Pk bij 7.800 tpm
 
In januari 1938 werd de motor getest op de testbank. De
eerste volledig probleemloze test vond plaats op 7 febru-
ari, waarbij de M154 427 pk (314 kW) leverde bij 8.000
tpm. Voor de eerste seizoenshelft hadden de coureurs
gemiddeld 430 pk (316 kW) tot hun beschikking, die aan
het einde van het seizoen was gestegen tot meer dan 468
pk (344 kW). De krachtigste versie van de motor, met 483
pk (355 kW), werd gebruikt door Hermann Lang tijdens
de Grand Prix van Frankrijk in Reims. Om de kleinere
motor ten opzichte van de W125 te compenseren, had de
W154 een extra versnelling met een handgeschakelde
transmissie met 5 versnellingen. De eerste versnelling
werd beschermd door een vergrendeling om te voorko-
men dat hij per ongeluk werd ingeschakeld. Elk van deze
motoren kostte in 1938 89.700 Duitse reichsmarks (van-
daag € 780.000).
 
Chassistechnicus Max Wagner had het veel eenvoudiger
dan zijn collega's aan de motor ontwikkelingskant. Hij
kon de geavanceerde ovale buizenframe-chassis van de
W 125 vrijwel ongewijzigd overnemen, hoewel hij van de
gelegenheid gebruik maakte om de torsiestijfheid van het
frame met nog eens 30 procent te verbeteren. De ophan-
ging was ook vrijwel identiek aan de W125. De achterkant
bestond uit een De Dion-buis , ontworpen om de achter-
wielen parallel te houden met behulp van een massieve
buisvormige balk. De W154 was voorzien van hydrauli-
sche schokdempers, die tijdens een race vanuit de cockpit
verstelbaar waren. De V12-motor was zeer laag inge-
bouwd, waarbij de luchtinlaten voor de carburateurs van
achter het midden van het radiatorrooster uitsnijden; de
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gril werd zelfs breder en breder naarmate het begin van
het seizoen naderde. De bestuurder zat aan de linkerkant,
naast de cardanas, met als eindresultaat dat de W 154
eruitzag alsof hij laag over het asfalt hurkte. In silhouet
leken de bovenkanten van de wielen hoger te staan dan
de contouren van de carrosserie. Naast het verbeteren van
het dynamische uiterlijk van de auto, verlaagde dit ook
het zwaartepunt aanzienlijk. De werkbestuurders, wiens
ervaring technisch baas Rudolf Uhlenhaut impliciet
vertrouwde, waren onmiddellijk onder de indruk van de
wegligging van de nieuwe racer W 154.
De carrosserie van de W154 was van aluminium, net als
zijn voorgangers ongeverfd, waardoor het weer een van
de beroemde Silberpfeile van Mercedes-Benz werd.
 
Indrukwekkende overwicht:
De ene drievoudige overwinning na de andere was het
resultaat in 1938. De W 154 was inderdaad in staat om de
uitstekende prestaties van zijn voorgangers te overtref-
fen: deze Silberpfeile gaf de Mercedes-Benz-raceafdeling
zijn grootste aantal overwinningen in dit tijdperk. Deze
eerste race van het seizoen 1938 eindigde echter in teleur-
stelling: op het stratencircuit van Pau, in Frankrijk, kon
de auto zijn volledige potentieel niet tonen en werd hij
teruggezet door een tankstop. Maar daarna ging het snel
beter. De Grand Prix van Tripoli resulteerde in een drie-
voudige overwinning voor Lang, von Brauchitsch en
Caracciola, een prestatie die werd herhaald tijdens de
Franse Grand Prix in de reeks von Brauchitsch, Caracci-
ola en Lang. De Britse coureur Richard Seaman, die zich
in 1937 bij het team had gevoegd, won de Duitse Grand
Prix op de Nürburgring voor de auto die gezamenlijk
werd bestuurd door Caracciola en Lang, terwijl Hermann
Lang de Coppa Ciano in Livorno won en Rudolf Carac-
ciola de Coppa Acerbo in Pescara. Tijdens de Grand Prix
van Zwitserland pakte de W 154 opnieuw de eerste drie

plaatsen (Caracciola, Seaman en von Brauchitsch), terwijl
Rudolf Caracciola voor de derde keer Europees kampioen
werd. Auto Union, wiens topcoureur Rosemeyer was
verongelukt tijdens een recordpogingen in januari 1938,
kon tegen het einde van het seizoen slechts enkele kleine
successen boeken.
 
Met de steeds groter wordende macht van de NSDAP en
Adolf Hitler, verkeerde Europa in een steeds kritiekere
toestand. Ondanks de steeds drukkender dreiging van
een oorlog, werd ondertussen in de autosportwereld hard
doorgewerkt aan de voorbereiding voor 1939. Zo gold dat
ook voor Mercedes, dat tevens kort voor aanvang van het
nieuwe seizoen er een aanzienlijke uitdaging bij kreeg.

In een poging de dominantie van de 'Zilverpijlen' te
doorbreken, werd in september 1938 besloten om terug
te grijpen naar de 1.5 liter formule. Aangezien Mercedes--
Benz inzette op de drielitermachines, beschikte het merk
niet over geschikte racewagens. Desondanks toonden de
Duitsers een bijzondere mate van veerkracht, door in
slechts acht maanden tijd een compleet nieuwe auto te
ontwikkelen die voldeed aan de bijgestelde reglementen.
Het resultaat: de W 165. Pas in april werd op het circuit
van Hockenheim begonnen met het testen van de nieuwe
bolide. De racewereld reageerde dan ook met verbazing,
toen tijdens de Grote Prijs van Tripoli Mercedes twee
auto’s op de startopstelling zette met de vereiste motor-
inhoud van 1.5 liter.

Hoewel de W 165 een geheel nieuw geconstrueerde auto
was, leek het toch een exacte kopie van zijn voorganger,
de W 154 Grand Prix racer. De zitpositie van de rijder was
hier echter enigszins naar rechts uit het midden geplaatst.
Met volle brandstoftanks, maar zonder de coureur, woog
de wagen slechts 905 kilogram. Evenals de auto veel leek

MB W123-CLUB NEDERLAND - Koerier 2-2021
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Rudolf Caracciola Rudolf UhlenhautAlfred Neubaumer

op het voorgaande model, ging dit ook op voor de motor.
De V8, die veel gelijkenissen vertoonde met de V12
krachtbron die eerder gebruikt werd, had een motorin-
houd van 1.493 cc en een V-hoek van 90 graden. Daarnaast
was het aandrijvingssysteem nagenoeg identiek aan die
van het grotere exemplaar. Om uiteindelijk een vermogen
van ongeveer 255 pk te leveren, werd gebruik gemaakt
van twee Solex valstroomcarburateurs. Deze werden
versterkt door twee sterke rootscompressoren voor een
betere cilindervulling. Door toepassing van voornoemde
onderdelen werd tevens een zeer indrukwekkend speci-
fiek vermogen van 170 pk per liter!

De rest van het verhaal is autosporthistorie: de twee
Mercedes-Benz W 165’s die in Tripoli aan de start ver-
schenen, lieten hun tegenstanders geen kans. Hermann
Lang schreef de wedstrijd op zijn naam met bijna een
ronde voorsprong op collega Caracciola.
 
In 1939, het laatste raceseizoen voor de Tweede Wereld-
oorlog, kon Mercedes-Benz met de W 154 verder bouwen
op de successen van het voorgaande jaar. De eerste race
van het seizoen was de Grand Prix van Pau, die Hermann
Lang won in een W 154 voor Manfred von Brauchitsch,
dus hij nam zijn wraak voor de nederlaag van het voor-
gaande jaar. Daarnaast nam Lang de geblokte vlag op de
Eifel race in mei van hetzelfde jaar, met Caracciola op de
derde plaats en von Brauchitsch op de vierde plaats.
 
De Tweede Wereldoorlog voorkomt dat Caracciola
vierde EK-titel pakte Hermann Lang bleef voortbouwen
op deze indrukwekkende reeks overwinningen. Hij won
de Höhenstrassen-Rennen in Wenen in een hillclimb-ver-
sie van de W 154 (met von Brauchitsch op de 3e plaats),
een resultaat dat werd gerepliceerd tijdens de Grand Prix

van België in Spa. Caracciola won vervolgens voor de
vijfde keer de Grand Prix van Duitsland op de Nürburg-
ring. De Grand Prix van Zwitserland werd gewonnen
door Lang voor Caracciola en von Brauchitsch. Lang won
ook de Duitse Grand Prix van heuvelklim op de Gross-
glockner-pas, waarmee hij de Duitse heuvelklim-titel van
1939 veiligstelde. Hij was duidelijk de beste coureur van
het seizoen, maar met het uitbreken van de oorlog konden
de verantwoordelijke autoriteiten, de AIACR in Parijs, de
titel van Europees kampioen niet toekennen. 
 
De laatste start voor de Silberpfeile in 1939 was in de
tweede Belgrado City Race op 3 september. Manfred von
Brauchitsch werd tweede in zijn W 154 achter Tazio
Nuvolari voor Auto Union. Maar tegen die tijd was de
Tweede Wereldoorlog al begonnen.

Dit resultaat valt echter in het niet bij de gebeurtenissen
die te gebeuren stonden. Twee dagen eerder, op 1 sep-
tember, vielen Duitse troepen Polen binnen. Autosport
zou gedurende de zes jaren die volgden op een laag pitje
komen te staan. Maar de herinnering aan de racewagens
van Mercedes-Benz uit een vervlogen tijd vervaagde
nooit. Een poging om weer deel te nemen aan autoracerij
mondde destijds uit in een succesvolle en dominante
periode met in veel gevallen technische hoogstandjes.
Deze bolides zijn bijzonder en mogen zelfs tot op de dag
van vandaag een inspiratiebron genoemd worden.
Na de oorlog werd een W154, aangeduid als nummer
negen, ontdekt in Tsjechoslowakije. Dit was de auto
waarmee Lang in 1938 de Coppa Ciano had gewonnen.
De auto werd verkocht aan Don Lee, een Amerikaanse
raceteam eigenaar. In 1938 werden de regels voor de In-
dianapolis 500 aangepast om de Europese Grand Prix--
auto's te laten deelnemen, en in 1947 zette Lee zijn W154

9



ww
w.

ed
ito

o.
nlin met Duke Nalon als coureur. Nalon ontdekte dat Riley

Brett, een Offenhauser monteur, enkele blauwdrukken
had verkregen. Nalon kon kopieën maken en met deze
tekeningen kon het team de motor startklaar maken. De
monteurs startten de motor, maar lieten hem draaien op
stationair toerental waardoor de brandstof condenseerde
in het inlaatspruitstuk. Doordat de motor onder een hoek
is gemonteerd, vulden de achterste cilinders zich met
brandstof, waarbij de drijfstang brak en de zuiger werden
beschadigd tijdens een back-fire. Een nieuwe zuiger en
drijfstang werd haastig in zand gegoten en tijdig klaar
voor de race.
Hoewel Duke Nalon de op een na snelste kwalificatie-
snelheid zette, betekende het kwalificatiesysteem dat hij
de race vanaf de 18e positie zou starten. Tijdens de race
faalde de vervangende zuiger na 119 ronden en moest de
auto zich terugtrekken uit de race. Duke Nalon werd niet
opnieuw benaderd voor de race van 1948. Ralph Hepburn
nam het stokje over. Hepburn besloot later om in plaats
daarvan een Novi-racewagen te rijden voor teameigenaar
Lew Welch. Ondertussen had een van Welch's coureurs,
Chet Miller, besloten dat de Novi te moeilijk was om te
rijden. Miller stemde ermee in om de W154 voor Don Lee
te rijden. Hij kwalificeerde de auto op de 19e positie, maar
tijdens de race moest hij na 29 ronden vertrouwen op een
bijrijder. Ken Fowler nam het over in ronde 30 en hij droeg
het vervolgens weer over aan Louis Tomei in ronde 50.
Tomei ging door tot ronde 108, toen de auto met oliepro-
blemen moest stoppen. In 1949 verkocht Don Lee zijn
W154 aan Joel Thorne, een andere teameigenaar. Thorne
liet de Mercedes-motor verwijderen en een Sparks
straight-six motor installeren. De motorkap van de auto
paste niet meer, dus moest er een nieuwe worden ge-
maakt. Thorne reed zelf in de auto, maar slaagde er niet
in zich te kwalificeren voor de race.
Alfred Neubauer woonde de race van 1949 bij om de
haalbaarheid van een deelname in Indianapolis te onder-

zoeken. Neubauer bestudeerde het Novi-team van Lew
Welch en op basis van de informatie die hij had opgedaan,
probeerde Mercedes-Benz de W154 aan te passen voor
oval racing. Het doel was een deelname aan de Indiana-
polis 500 van 1951. De auto's werden dat jaar ingeschre-
ven voor twee races in Argentinië en behaalden twee
tweede plaatsen, met Herrmann Lang, Karl Kling en
thuisfavoriet Juan Manuel Fangio. Mercedes heeft het
programma echter stopgezet. De ex-Don Lee W154
maakte in 1957 een laatste optreden in Indianapolis. De
auto was nu eigendom van Edward Shreve en had een
Jaguar straight-six motor gemonteerd. Danny Kladis reed
de auto, maar slaagde er niet in zich te kwalificeren voor
de race.
 
Mocht u deze fraaie Silberpfeile Grand-prix wagens in
levenden lijve willen aanschouwen, kunt u een bezoek
aan het fabrieksmuseum in Stuttgart overwegen. Naast
deze bijzondere Mercedes-Benz Grand-Prix wagens
staan heer nog veel meer fraaie en bijzondere Mercedes-
sen. Hier kunt u trouwens op vertoon van uw clubpas
gratis naar binnen.
 
Martin van Aarsen

 

MB W123-CLUB NEDERLAND - Koerier 2-2021



ww
w.

ed
ito

o.
nl

EVEN VOORSTELLEN

Vincent Alberts

Beste clubleden,

Mijn naam is Vincent Alberts, ik ben

59 jaar en woon samen met Lonne

ke en onze zoon in Drunen, onze 2

dochters wonen inmiddels niet meer

thuis.Na de MDS en Hogere Zeevaartschool nog kort
op de grote vaart gezeten. Ik werk als Sales Manager
Benelux bij Norsk Hydro, een aluminiumproducent actief
in de hele keten vanaf het mijnen tot aan het eindproduct.
Bij dit bedrijf ben ik al 33 jaar werkzaam, je kunt wel
zeggen dat ik iets heb met het materiaal aluminium!
 
Voor mijn werk ben ik veel onderweg, na veel dieselauto’s
en hybride ’s rijd ik nu sinds kort volledig elektrisch, maar
daar zitten nog maar weinig zakelijke kilometers op, want
het laatste jaar door corona is hier wel een streep door
gekomen en werk ik vanaf huis. Nu is het contact met de
klanten vooral via Teams en Zoom en ik zie er naar uit
om weer terug te kunnen naar het “oude normaal” voor
zover dat nog kan.
 
Mijn vader heeft ook altijd in de sales gezeten en ik ging
van jongs af aan met hem mee op reis, vond dat altijd
spannend en autorijden erg leuk in het bijzonder. Ik denk
dat hierdoor ook de voorliefde voor klassiekers is ont-
staan. In de tijd dat hij begon waren dat de verschillende
VW-modellen, echter vanaf 1970 kwam er dan toch een
Mercedes W114 220D, moet voor hem een mega stap

voorwaarts geweest zijn want dat is toch een compleet
andere auto. Zelfs ik kan dat vandaag de dag nog toetsen
want heb al jaren een VW 1600 TL en VW 411 in de gara-
ge staan! Toen ik 19 jaar was en mijn rijbewijs had gehaald
reed hij inmiddels een W123 240 D, fijne auto en daarna
de W123 300D, voor die tijd een fantastische dieselversie
die ook goed mee kon met het verkeer. Hier heb ik ook
veel kilometers mee gereden, mijn vader had inmiddels
een eigen bedrijf en in de weekenden hielp ik hem vaak
met het bezorgen van materialen. Onverwoestbaar, pro-
bleemloos 400.000 kilometer er mee rijden en dat onder
zware belasting.
 
Vorige jaar zijn wij verhuisd naar een leuk huis met een
mooie loods erbij en de wens om nog eens een Mercedes
te kopen kon ik nu makkelijk uitvoeren daar we nu zeker
voldoende ruimte hebben voor de klassiekers! Daarbij is
de Mercedes een belangrijk onderdeel geweest bij de
verhuizing! Het grappige is dat mijn broer exact dezelfde
auto heeft als ik, ook lid van de W123 club. 
 
Mijn Mercedes is een 200 benzine uit 1984 en is ingevoerd
uit Duitsland. De auto had inmiddels in Nederland al een
grondige restauratie ondergaan en ziet er strak uit, zowel
van binnen als van buiten. Technisch ook goed, het enige
wat ik nog moest doen was een grote onderhoudsbeurt
en een set nieuwe banden laten monteren want die waren
matig en dat moet goed zijn natuurlijk, veiligheid voor
alles! Laten we hopen dat we corona snel achter ons
kunnen laten en er weer ruimte komt voor meetings en
aanverwante zaken zodat we daar nader kennis kunnen
maken.
 
Groet Vincent Alberts
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“DE HOGESCHOOL VAN DE AUTOMOBIELTECHNIEK”

Verkoopbrochures

Ver voor de tijd van flitsende inter

netsites, billboards langs de auto

snelweg en reclame op televisie

was de beste methode om reclame

te maken voor een product: ver

koopbrochures.
 
Verkoopbrochures informeren niet alleen over technische
details van een product, ze weerspiegelen de tijdgeest en
onthullen ook veel over het zelfbegrip van een bedrijf en
zijn producten. De betovering of zelfs sportiviteit spelen
eerder een kleine rol bij de W123. Daimler-Benz verkoopt
de serie – evenals zijn voorganger – met nadrukkelijk
rationele argumenten: duurzaamheid, veiligheid, be-
trouwbaarheid en kosteneffectiviteit staan op de voor-
grond. We lezen dit zowel in toenmalige brochures als in
het persbericht van “Das Haus”. Verwacht dus geen
marketing-blabla. Klop de boel maar lekker op dan lijkt
het heel wat. Dit moesten we maar aan de Amerikanen
overlaten, als natural sellers, konden zij er wat van.
Vooral in de jaren 50 en 60 gingen ze heerlijk over de top,

Brochure 200-230-250 1976

 Een subtiele groet aan BMW - een W123 voor de triomfboog in
München

toen zo ongeveer elk nieuw snufje aan boord werd gepre-
senteerd alsof het rechtstreeks uit een NASA-ruimteschip
afkomstig was. Bij Mercedes-Benz, en ook de overige
Europese merken, zijn de brochures minder bont. Rele-
vante informatieverstrekking gaat boven gebakken lucht.
 
Voorzien van fraaie afbeeldingen en op echt dik papier,
de fascinatie voor het product begon bij het lezen van een
brochure. Als de klant niet kon worden overtuigd in de
showroom, werden alle voordelen van het product dui-
delijk weergegeven in een brochure.
 
Natuurlijk was er ook een verscheidenheid aan brochures
van de Mercedes-Benz W123. Prospectussen werden ter
beschikking gesteld aan de potentiële klant voor elke
carrosserievorm, evenals voor speciale voertuigen, lak-
ken, bekleding en speciale uitrustingen. Echter, alleen de
limousines hadden een onderscheid tussen benzine en
diesel. In het geval van de T-modellen was dit niet ge-
scheiden en kwam  dit sowieso niet in aanmerking voor
de coupés, omdat coupés met dieselmotoren alleen op de
Amerikaanse markt werden aangeboden.  
Voor bijzonder innovatieve producten waren er ook
speciale brochures, denk hierbij aan het ABS-systeem en
automatische versnellingsbak, die alleen betrekking
hebben op dit speciale accessoire als een beslissingssteun
voor de klant. Prijzen werden niet opgenomen in deze
brochures, maar wel alle belangrijke technische gegevens
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Brochure - coupe - 1977

voor het betreffende voertuig. In combinatie met aantrek-
kelijke productfoto's en illustraties van het product in zijn
"natuurlijke omgeving", lag de focus op het voertuig en
de speciale kenmerken en innovaties.
 
In sommige gevallen verschenen er meerdere keren per
jaar nieuwe edities van de desbetreffende brochure, maar
groot waren deze verschillen meestal niet. Ze zijn alleen
te onderscheiden door een ander druknummer. De in-
houd werd alleen gewijzigd wanneer een type kwam te
vervallen of een nieuw type werd geïntroduceerd. Er zijn
in hoofdlijnen 3 verschillende opmaken die gelijkliepen
met de ontwikkeling van de 123 modelserie. De eerste
serie is voorzien van cover in de typerende jaren 70 kleur
oranje, groen en blauw, voorzien van een klein kader met
de types en een kleine foto. Vanaf 1977 is de voorzijde
gesierd met een grote foto van de carrosserie variant, ook
de inhoud is minder zakelijk. Vanaf 1982 wordt de foto
afgelost door een silhouet van de zijkant van de W123.
Met elk carrosserietype zijn eigen achtergrondkleur.
 
Afstemming
Om een product goed te kunnen waarderen, moet men
de potentiële klant echter eerst de algemene voorwaarden
duidelijk maken: "In 1907 waren er in Duitsland al 27.000
voertuigen. In Nederland en België 1800 bij elkaar.  Vijftig
jaar later hadden de Bondsrepubliek Duitsland en Berlijn

er al 5,6 miljoen, in Nederland en België bijna 1 miljoen.
Twintig jaar later, in 1977, moeten 25 miljoen voertuigen
op alle wegen het met elkaar kunnen vinden". Goede oude
tijden, lezen we uit de eerste verkoopbrochures van de
123-serie. In de volgende generatie van brochures is het
verleden niet langer het onderwerp, maar het heden en
de toekomst: In de 80er jaren moeten op de wegen in
Nederland en België steeds meer auto’s het met elkaar
zien te vinden. Niet altijd onder de meest plezierige, maar
onder soms moeilijke omstandigheden: grote verkeers-
dichtheid, een overvloed aan regelgeving, haast, inspan-
ning.  Met de situatie op de wegen is Daimler-Benz AG
het op dat moment eens met de andere belanghebbende
partijen, waarna zij zich weer met hun nieuwe product
bezighouden, die op dat moment niet werd aangeduid
met een klasse aanduiding, maar gewoon met het type
aanduiding, die discreet zijn afgedrukt aan de bovenzijde
van de titelpagina. 

De voorwaarden -merkt men in het volgende- zijn niet te
veranderen, maar er zouden zeker mogelijkheden zijn om
zich het leven een beetje aangenamer te maken: Echter
heeft diegene het makkelijker, die door zijn auto wordt
ontlast. Met name dit soort optimale auto’s wordt door
Mercedes-Benz gebouwd: door de inzittenden het hoog-
ste veiligheidsniveau te bieden en die maximale ontspan-
ning geven. Hun algemene voordelen zijn optimaal gere-
lateerd aan het energieverbruik en dat draagt dankzij hun
lange levensduur en hoge betrouwbaarheid bij aan het
behoud van waarde die vandaag de dag zo belangrijk is.
Het is niet met fascinatie en sportiviteit, maar met plezier
aan het rijden of zelfs met creatieve avant-gardisme wordt
geadverteerd; juist dit belichaamt de nieuwe modelreeks.
“De hogeschool van de automobieltechniek”
 
Geschiedenis als basis voor vooruitgang.
Dit spreekt zeker de op waarde gerichte conservatieve
klantenkring aan, die de persafdeling met de volgende
woorden presenteert: "In feite zijn Mercedes-rijders altijd
beschouwd als mensen met veel verstand van auto’s. Zij
stelden hoge eisen aan de technische evolutie en zagen
die ook vervuld.”
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De persmap van de presentatie van de W123-modelserie
verwijst ook naar het verleden. Onder de noemer "Van
170V naar de nieuwe modelserie" staat: " 40 jaar ontwik-
keling". Alle middenklasse modellen van de naoorlogse
periode worden aangehaald als bewijs dat Mercedes--
Benz voertuigen geven wat ze beloven. Ontelbaar techni-
sche details en eigenschappen stelden ook toen al normen
voor de automobielindustrie en de smaak van het pu-
bliek. Resultaat: Mercedes creëerde maatstaven voor
duurzaamheid, veiligheid, betrouwbaarheid, zuinigheid,
levensduur en comfort...". In de huidige marketing wordt
zoiets aangeduid als een merkbelofte, die naar de mening
van de persafdeling werd gecreëerd door alle voorgaan-
de modellen: "Hier hebben de zwaardere middenklassers
van de 170 S tot aan de 220 S met motorvermogens van
oorspronkelijk 52 tot 100 pk zich prachtig, gedurende
meer dan een kwart eeuw uitstekend bewezen. Ook hun
nakomelingen zoals de A-B-C varianten van de 180 of het
type 219, evenals de sinds 1965 met 95 pk’s en met de
aanzienlijk veel standaard comfort uitgeruste populaire
Mercedes 200, kunnen nog steeds elkaar standhouden.
Men heeft daarom geen speciale kennis nodig van de
diverse types, want al deze auto’s zijn op straat te zien.
Niet alleen als getuigen van de Mercedes-Benz geschie-
denis, maar als trouwe partner in het huidige verkeers-
gewoel. Waarop men kan rekenen!
 
Het is interessant dat de persafdeling een zes pagina's
tellend persbericht -nog geschreven met een typemachi-
ne- wijdt aan de geschiedenis van Das Haus en de vorige
modellen, terwijl de verwijzing naar het verleden op zijn
best een kleine voetnoot of korte opmerking waard is in
de verkoop brochures: "In de 90-jarige geschiedenis van
de auto (het begon met Daimler en Benz), hebben Merce-
des-Benz auto’s al decennia de grenzen bereikt van wat

technisch haalbaar is."
 
De maat voor de middenklasse.
Terwijl de marketing mensen zich met ongefundeerde
uitspraken tevredenstellen, rekenen de public relations
werknemers in december 1975 op concrete resultaten bij
de presentatie van de modelserie, die "De nieuwe maat
van de middenklasse" worden moet. Van de 200 D tot 280
E- reeks – bedoeld wordt hiermee de opvolger van de /8 –
waarvan 1.919.056 voertuigen (waarvan 56.608 coupes)
zijn geproduceerd sinds de bouw begon in januari 1968. "
Permanent modelonderhoud, zoals de overdracht van
steeds nieuwe kennis in de beveiligingssector in de serie
en de hoge kwaliteitsstandaard hielp de types 200 D tot
280 E in de hele wereld om een dergelijke populariteit,
dat zelfs vandaag de dag de productie niet kan bijhouden
met de vraag".
Een feit welke met de introductie van de W123 reeks niet
verandert, zoals de journalist Gerhard Torst in een test-
rapport van 250 in de Oostenrijkse krant "AT" ook vast-
stelt: “Deze Mercedes 250 is nu bijna een heel jaar op de
Oostenrijkse markt, maar zijn populariteit blijft bij kopers
onverminderd groot". Er is nog een wachttijd voor de
W123, omdat de vraag nog steeds groter is dan het aan-
bod." Maar direct aan het begin van het artikel, stelt Trost
vast: "Het is het wachten waard," hij prijst de optionele
automatische transmissie evenals de afstelling van het
onderstel, die wordt gekenmerkt door "beste harmonie
tussen evenwichtige wegligging en comfortabele ophan-
ging". Ook met de rijprestaties is hij tevreden. Volgens de
tester, niet de piek bij individuele disciplines is de kracht
van de Mercedes, maar "de balans van de constructie".
Dit prijst ook "auto, motor en sport" in een test waarin de
Mercedes 230 wordt vergeleken met de concurrenten.
Volgens de testhoofdstukken ‘carrosserie’ is "wat betreft

Brochure automatic 1980 Brochure Sonderfahrzeuge 1979 Brochure T-serie 1982
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vaardigde Mercedes, niet te evenaren laat staan te ver-
slaan". De Mercedes neemt de leiding bij de onderdelen
bedieningsgemak en hanteerbaarheid, maar uiteindelijk
moet hij de Audi voorlaten. Dit is volgens de testers van
het vakblad aan de aandrijving te wijten: "De bestseller
uit Untertürkheim verloor belangrijke punten die toe te
schrijven zijn aan zijn verouderde motor, en dit verlies
kon niet voldoende gecompenseerd worden door de
goede resultaten in comfort en de rijeigenschappen.
 
De som van zijn eigenschappen
Overigens brengt dit testrapport het verkoopsucces van
deze Mercedes niet in gevaar, vooral omdat de Mercedes
erg hoog op het verlanglijstje staat van de professionals,
zoals de Oostenrijkse journalist opmerkt met een wat
gewaagde vergelijking: "Het percentage diesel-Mercedes
onder taxivoertuigen is bijvoorbeeld het directe tegen-
overgestelde van het Lamborghini-marktaandeel in de
DDR."
Verrassend genoeg verschijnt er geen enkele taxi in de
vroege verkoopbrochures van de W123. Voor de taxion-
dernemer is er een speciale “taxi” brochure. De brochure,
die uitsluitend is gewijd aan dieselmodellen, toont een
moeder bij het oppikken van de kinderen van school, een
zakenman gekweld door het drukke stadsverkeer van
Stuttgart, een familie die gaat ponyrijden en een Mercedes
met caravan op een bergpas. De diesel is al lang geleden
sinds 's werelds eerste dieselauto – de 260D uit 1936 – het
dagelijks autoleven binnengedrongen, aldus het persbe-
richt: "Mercedes heeft ook de dieselmotor sociaal aan-
vaardbaar gemaakt en er niet alleen taxichauffeurs blij
mee gemaakt... Ondertussen werden de Mercedes diesels
net zo krachtig en stil als hun benzinebroeders ooit waren.

Ze zijn chic en robuust, dienen alle sectoren die op een
bijzonder duurzame en betaalbare manier aan de diesel-
motor zijn toevertrouwd, en ze maken volledig deel uit
van het Mercedes-gamma dat nu wordt gepresenteerd."
De reclame copywriters zetten het zowel verstandig als
vol vertrouwen in de brochure: "Elke Mercedes diesel is
in de eerste plaats een Mercedes-Benz". En hier valt niets
aan toe te voegen.
Voor de benzine modellen, net als de coupé- en combi-
modellen, zijn er separate brochures. Zelfs de beide top-
modellen, 280 en 280 E, werden in eerste instantie in een
afzonderlijke brochure getoond. Verschillende tempera-
menten maar wel dezelfde kwaliteit. Met deze tekst
probeerde men de verscheidende benzine modellen aan
te bevelen. De keuze is aan u. Een zuinige viercilinder of
krachtige zescilinder voor speciaal rijgenot voor de ken-
ners. Voor alle auto’s geldt: van buiten aangepast aan het
verkeer, van binnen aan de mens. Met de coupé richtte
men zich meer op individualiteit en een extravagant
publiek. Het bekende rijcomfort wordt gecombineerd
met een fraaie lijn en exclusief interieur. De T-serie is een
optimale combinatie tussen transport en toerisme voor-
zien van een robuuste dieselmotor of een temperament-
volle benzine krachtbron. De meest veelzijdige vorm van
Mercedes rijden. Ook in deze brochures worden er ver-
schillende alledaagse voorstellingen getoond. Uiteenlo-
pend van “een familie op de markt” tot “een avond naar
het theater of lekker vissen langs het kanaal”. Kortom, het
Mercedes-rijden met deze auto is nog zorgeloos en prettig
geworden. Met als resultaat: Perfectie op z’n mooist en
dat zult u toch ook met mij eens zijn.
 
Martin Huisman
 

Brochure SA - 1978Het veelzijdige interieur van de T-serie Een Mercedes met caravan op een bergpas
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TECHNISCHE TIP

Startprocedure koude motor

Startprocedure en wegrijden met

koude motor.

Zet de handgeschakelde versnellingsbak in vrij of de
Automatic in “P” en start volgens de fabrieksinstructie. 
 
Bij carburatiemotoren eerst het contact aanzetten, afhan-
kelijk van de buitentemperatuur het gaspedaal, bij een
Mercedes-Benz heet dit Fahrpedal, één of twee keer in-
trappen. Hierdoor wordt de startautomatiek tijdig in
werking gesteld wat een soepele start mogelijk maakt. Bij
inspuitmotoren kan deze stap achterwege blijven; alleen
bij zeer lage buitentemperaturen (-20 en lager) kan een
bediening van het Fahrpedal voor de start nodig zijn. Doet
men dit andersom (eerst Fahrpedal bedienen en dan
ontsteken), werkt de startautomatiek niet goed. Diesels
niet te kort maar ook niet te lang voorgloeien. Start de
dieselmotor zodra de voorgloei-indicator is gedoofd.
Start in één keer. Een goed onderhouden Mercedes-Benz
motor start onder alle omstandigheden altijd in één keer.
Zo niet, na circa dertig seconden stoppen met starten en
twee minuten wachten; dit spaart accu en startmotor.
Spoedig de oorzaak van het slechte starten (laten) herstel-
len; het wordt niet vanzelf beter wel slechter.

 
Tijdens de start het Fahrpedal niet aanraken. Dit verstoort
de warmloopfase zeer. Direct wegrijden en de motor niet
warm laten draaien. Dit kost extra brandstof en bekort de
levensduur van de motor. Breng de motor zo snel moge-
lijk op temperatuur door zo snel mogelijk 70 km/h te
rijden. Bij deze snelheid bereikt de motor zijn ideale
temperatuur snel zonder overmatige cilinderwandslijta-
ge. Bij de 250 is de tweede trap van de carburateur afge-
sloten tot het bereiken van de bedrijfstemperatuur.

 
Behandel de koude motor zorgvuldig en houd het toe-
rental tussen de 2.000 en 3.000 toeren per minuut. Alle
Mercedes-Benz zijn zo ontworpen dat in dat toerengebied
het optimale draaimoment beschikbaar is. Op tijd scha-
kelen. Het maximale toerental in een versnelling is aan-
gegeven door oranje markeringen op de snelheidsmeter
maar de bewuste Mercedes-rijder schakelt eerder. Door
de verschillende eindoverbrengingen heeft Mercedes--
Benz de moeite genomen voor ieder type een andere
snelheidsmeter te maken. Doe er Uw voordeel mee. Bij
modellen voorzien van de Mercedes-Benz Automatic kan
het nuttig zijn bij ritten in de stad de stand S (voor Steig-
ung en niet voor Sportief!) te kiezen; de vierde versnelling
wordt dan niet vanaf circa 40 km/h ingeschakeld wat het
spoedig bereiken van de bedrijfstemperatuur bevordert.

REKLAME VAN WELEER

Een bijrol
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GEMAKKELIJKER ZELF ONDERHOUD DOEN

Gereedschap voor clubleden

Onze W123 club biedt haar leden

de mogelijkheid om gereedschap te

lenen. Over het algemeen betreft

het specialistisch gereedschap dat

vrij prijzig is om zelf aan te schaffen

of gereedschap dat slechts een en

kele keer nodig is.
 
 
 
Gereedschap dat door de club beschikbaar gesteld wordt:
 
1 Vacuümpomp tester 201589132100 
2 Onderste fusee trekker 116589046200 
3 Veren spanner WT 2157 
4 Reibwert messen KL 0140-2 
5 Benzineslang klemmen KL 01202-10 
6 Cardan dop KL 0305 
7 Cardan dop KL 0303 
8 Versnellingsbak dop KL 0302 
9 Versnellingsbak dop KL 0304 
10 Stuurhuis afstel boutjes KL 0322-6 
11 Stuurhuis trekker A 1259 
12 Bougiekap trekker KA 7182-A 
13 Spoorstangtrekker KA 6502 
14 Spoorstangtrekker KA 5535 
15 Midden spoorstangtrekker KA 6959 
16 Handremschoen sleutel KA 71087
17 Remzuiger terug draaier KA 6939 
18 Dop achter wiel afstellen KA 6949 
19 Doosje met contact pennen KA 65111-k

 
 
Indien u gereedschap wilt lenen, stuurt u een email naar
techniek@mbw123club.nl.
In de email geeft u aan wat uw wensen met betrekking
tot het lenen van gereedschap. Het gereedschap dient
vervolgens persoonlijk opgehaald te worden bij Jaap de
Wit.
Bij het ophalen van het gereedschap dient 50 Euro borg
betaald te worden. Vanzelfsprekend krijgt u de borg terug
wanneer het gereedschap teruggebracht wordt.
 
 
 
Bestuur / afdeling Techniek
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WANKELMOTOR-PROGRAMMA BIJ MERCEDES-BENZ

De heer Wolfgang Kalbhenn

Dit is het persoonlijk relaas van de Duitse ingenieur
Wolfgang Kalbhenn. De heer Kalbhenn was als technicus
zeer direct en intensief betrokken bij het programma van
de Wankelmotor.
 
De heer Wolfgang Kalbhenn aan het woord in een podcast
op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=
RGjgakmWpJo

 
De Wankelmotor bij Mercedes-Benz
Toen ik als net afgestuurde ingenieur bij Daimler-Benz in
Stuttgart, in de motorontwerp afdeling bij Wolf-Dieter
Bensinger als tekenaar aan de slag ging, werd er al ge-
fluisterd over een nieuwe motor bij Daimler-Benz. Ons
open kantoor werd afgescheiden door een lage schei-
dingswand, en daarachter, moesten de ontwerpers om-
gaan met de "Wankelmotor".
 
Zo geheim en afgeschermd – zelfs voor werknemers –
waren de activiteiten en planning nog in de begindagen,
terwijl de publicatie van deze ontwikkelingswerken en
berichtgeving over de vooruitgang die werden geboekt,
bleven, Ik wil niet zeggen verboden, maar toch echt mi-
nimaal! Natuurlijk was ik hierin geïnteresseerd, en
wanneer ik kon, informeerde ik bij mijn collega's "achter
de muur"! Als technicus, kon ik het niet laten zo nu en
dan te “verdwijnen” in de testafdeling; Bij Daimler-Benz
was deze testafdeling, intern "Versuch" genoemd, een
afdeling met motortestbanken en voertuigtesten. Hier
ben ik fan geworden van deze Wankelmotor! Deze be-
zoekjes waren niet verborgen gebleven voor mijn afde-
lingschef Herr Bensinger, en hij vroeg mij op een dag in
zijn kantoor te komen en vertellen mij: "hieronder" in de
testafdeling heb ik dringend behoefte aan een extra man,
zo iemand als jij; Zou dat niet verstandiger zijn dan hier
achter het bord te staan"!? Hij kende mijn verleden!

De heer Wolfgang Kalbhenn

 
Daardoor heb ik het verhaal van de Wankelmotor van
dichtbij en intensief meegemaakt. Nu ik met pensioen ben
en door middel van onderzoek naar het onderwerp >
Wankel en de Mercedes-Benz C 111< realiseer ik me hoe,
de relatieve geheimhouding consequent werd gewaar-
deerd tot de "STOP" van deze ontwikkelingen! Mijn
nieuwe contacten met "Wankel-Mannen" uit die tijd bij
Audi/ NSU liet mij echt verwonderen hoe weinig was
overgekomen van ons ontwikkelingswerk, ook al hadden
we ons gecommitteerd aan de uitwisseling door de licen-
tieovereenkomst. Hoe intensief er aan de Wankelmotor
gewerkte werd, vanaf 1965 tot de uiteindelijke “STOP” in
1976, om deze voor seriegebruik klaar te maken als per-
sonenautomotor bij Mercedes-Benz bleef en blijft altijd
nog met rook omhult.
 
Dit brengt me tot de essentie van de titel: Naast verschil-
lende "pogingen" om de Wankelmotor in productie te
nemen als de ideale aandrijving voor het wagenpark, was
de 4-schijfs-Wankelmotor met K-Jetronic benzine-injec-
tie, koppelzuigbuis en automatische transmissie, hierbo-
ven afgebeeld, de motor bedoeld voor de SL types R/C
107 voor het modeljaar 1976.
 
Nu hier kort punt voor punt, "wat is er gebeurd": Net als
de elektromotor vandaag, werd de wankelmotor gepre-
senteerd als de aandrijving voor de toekomst. Aan het
einde van de jaren 1950 en begin jaren 60 waren de
toonaangevende ontwikkelingsteams van de auto-indu-
strie overtuigd van het ingenieuze operationele principe
van de roterende-zuiger motor van de heer Felix Wankel.
Het kleine maar significante verschil met vandaag was
alleen dat de Wankelmotor je met technisch aantrekkelij-
ke voordelen probeerde te verleiden, en daarom werd elk
detail minutieus aangepakt! Bij Daimler-Benz bijvoor-
beeld was het hoofd motorontwikkeling, Wolf-Dieter
Bensinger, overtuigd van de kleine lichte maar ook

 C111
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krachtige roterende zuigermotor van zijn vriend Felix. De
twee waren al metgezellen op het gebied van motortech-
nologie ten tijde van de oorlog en er vormde zich toen een
hechte vriendschap, die een vruchtbaar effect op de ver-
dere ontwikkeling zou hebben. Herr Bensinger was
overtuigd van de baanbrekende voordelen op het gebied
van rijcomfort, zijn compacte bouw, de enorme accelera-
tie en een minimum aan bewegende onderdelen waar-
door lage productiekosten mogelijk zijn. Doordat de
ontbrandingsenergie meteen in een roterende beweging
wordt omgezet, is deze motor zeer trillingsarm.
 
Wankelmotor:
De wankelmotor, genoemd naar zijn constructeur Felix
Wankel, is een verbrandingsmotor die niet met cilinders
en zuigers werkt, maar met een rotor van bij benadering
driehoekige vorm die in een trommel zit. Een driehoeki-
ge rotor "cirkels" in zijn behuizing, het bereiken van een
excentrieke as en draaien in rotatie, vergelijkbaar met de
krukas van een traditionele zuiger motor. Dit proces
creëert variabele open ruimten. In de open ruimten tussen
de zijden van de driehoekige rotor en de trommel wordt
een brandstof/luchtmengsel tot ontbranding gebracht,
waardoor de rotor een draaiende beweging krijgt. De
motor maakt gebruik van het Otto-proces net als bij
(conventionele) verbrandingsmotor.
 
Uiteindelijk met de formele goedkeuring van de licentie-
overeenkomst met het consortium NSU/Wankel op 11
december 1961 werd de eerste steen en de opdracht ge-
geven om het principe van wankelmotor intensief te on-
derzoeken op de geschiktheid als autoaandrijving. Een
team van ongeveer 60 mannen bestaande uit ontwerpers
en testingenieurs onder leiding van Wolf-Dieter Bensin-
ger was in staat om met hun "werk" te starten. Hier is het
al duidelijk hoe serieus deze ontwikkeling werd geno-
men, omdat het gebied voor verdere ontwikkeling van
de traditionele-zuigermotor aanvankelijk het team
slechts marginaal groter was. Hier lag de focus op, ook
onder leiding van Herr Bensinger, de evolutie van de
6-cilinder lijnmotor besproken, en een volledig nieuwe
kleine 8-cilinder motor werd ook gepland. Een wedstrijd
van de twee motortypes werd geprogrammeerd, wat
herhaaldelijk leidde tot de evenwichtsoefening, waar is
de prioriteit!? Zoals we weten, de gerenoveerde 6-cilinder
(M 110) won uiteindelijk de "race", en de "kleine" V8 werd
gemaakt in de vorm van de latere M 116.

 
In de periode vanaf 1963 werden de 1- en 2-schijfaggre-
gaten geconstrueerd, gebouwd en mechanisch en ook
verbrandings-technisch getest. In eerste instantie was het
echt een zaak - zoals later herhaaldelijk verkondigde - om
de afdichting te optimaliseren tussen de hoeken van de
rotor en de trommelwand. Deze gaven nog veel proble-
men (de motoren hebben de neiging op dit punt sterk te
slijten) en zouden uiteindelijk pas in 1970 worden opge-
lost.
Toen begin 1962 de eerste 20-uurs lange duurtest van de
Daimler-Benz Wankel M 70 F motor werd gepresenteerd,
was er nu ook een "groen licht" en een budgetverhoging
voor de uitgebreide tests in het voertuig: het gebruik van
een 2-schijfsunit volgens Daimler specificaties was ge-
richt op de middenklasse, op dat moment de w 114/ 115
serie. Als richtlijn moest 180 pk het doel zijn, ten eerste
om de 6-cilinder W 189 te overtreffen die ter vergelijking
is genomen en ten tweede om de concurrentie bij te
houden. Er werd ook aangekondigd dat NSU/Wankel
(later omgedoopt tot AUDI/NSU) intensief werkte om
hun middenklasser de NSU RO 80 met Wankelmotoren
klaar te stomen voor productie. In de jaren daarna werd
de experimentele vloot geleidelijk uitgebreid en werden
de mechanica van de motor verder verbeterd. In deze fase
werd de wankelmotor omgedoopt tot M 170 F. Het af-
dichtingsstripprobleem en de zogenaamde rammelspo-
ren in de behuizing werden grotendeels opgelost door
toepassing van nieuw materiaal en coatings. Meer dan 30
motoren van dit type werden gebouwd in 2- en 3-disc
versies en uitgebreid getest in verschillende voertuigen;
zelfs toepassing in de Unimog werd overwogen en "getest
" aldaar!
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goede uitkomsten van de praktijktesten op de weg en
uithoudingstesten van de meer dan 100 gebouwde mo-
toren, werden de plannen voor een serie productie van
de nu M 950 genaamd 2-disc Wankelmotor voor in de W
114 voor het einde van 1970 gepland. Carrosserie aanpas-
singen werden doorgevoerd, denk hierbij aan de tunnel-
bak voor de versnellingsbak en cardanas, en aanpassin-
gen aan de bodemplaat zijn nodig om de grotere uitlaat-
dempers te plaatsen.
Echter, de vervanging van de W 114/15 serie naderde en
de W 123 kwam in beeld. Het besluit van de Raad van
Bestuur, om de introductie van de Wankelmotor uitte-
stellen tot de introductie van de W 123, duurde niet lang.
Dit heeft nu echter geleid tot het feit dat door de volledig
gewijzigde voorzijde t.o.v. de W114/115 (vervallen sub-
frame, andere wielophanging) een zeer uitgebreide re-
constructie van de 2-schijfsmotor noodzakelijk werd. Het
nieuwe basistype M 951 werd in eerste instantie ontwik-
keld als een 2-schijfsmotor. De tijd tot de seriestart van
de nieuwe middenklasse werd vervolgens met succes
gebruikt om de stabiliteit te verbeteren en het brandstof-
verbruik en vooral het olieverbruik verder te verlagen.
Eind 1973 was een competitieve Wankelmotor met ca. 175
pk bij 6500 tpm en een volledige koppelcurve klaar voor
gebruik in de W 123 uit 1976. Het vermogen van de
nieuwe 6-cilinder M110 motor werd verlaagd van 185
naar 177 pk tijdens de overgang van D-Jetronic naar de
Bosch-K-Jetronic. Zo waren de twee motoren hier op
hetzelfde niveau, terwijl het comfortkarakter van de
wankelmotor nog steeds indruk maakte.
 
De wereldwijde terugtrekking van grote licentiehouders
zoals Ford, GM, Curtiss Wright, en uiteindelijk de nega-
tieve publicaties rondom de NUS RO 80, de Wankel auto
van Audi/ NSU, deed de Raad van Bestuur besluiten het
ontwikkelingsprogramma sterk te reduceren en vanaf
medio 1974 alleen nog maar te richten op het gebruik van
de 4-schijfsmotor voor de SL sportwagen R/ C 107. Een
hoeveelheid van 150 stuks per maand zou in eerste in-
stantie worden toegekend aan geselecteerde klanten, die
in contact bleven met de ontwikkelingsafdeling, om
eventueel snel te kunnen reageren op problemen maar
vooral om ervaring op te doen in de praktijk met klanten.
Op basis van de 2-schijfs M951, werd een nieuwe 4-schijfs
motor met de laatste ontwikkelingen gemaakt: Een ge-
trapte zuigbuis-systeem speciaal aangepast voor deze
motor zorgde voor het volledige koppel al bij 2000 rpm.

Zo hoefde de M/R 951, 4S – Wankelmotor de vergelijking
met zijn concern broers niet uit de weg te gaan; integen-
deel, vanwege de vroege koppelopbouw was het hij op
gelijke voet met de 4,5 ltr V8 de M 117, in het maximum-
vermogen zelfs aanzienlijk hoger. Door de toepassing van
de nu algemeen gebruikte K-Jetronic werd het brandstof-
verbruik aanzienlijk verlaagd tot het niveau van de M
117, de 4.5 liter V8! Voor gebruik in de R/C 107 was de
4-schijfs wankelmotor voorzien een dry-sump-smeersys-
teem verplicht vanwege de beperkte ruimte in het motor-
compartiment en de vereiste bodemvrijheid; het verve-
lende olieschuim verdween, waardoor het olieverbruik
aanzienlijk daalde. In combinatie met de nieuwe 4-traps
automatische transmissie, was de wankelmotor van
Mercedes-Benz klaar voor de serie productie voor de "107
" serie voor het jaar 1976 (zie foto bovenaan)!
Al in oktober 1975 werden er in fabriek 10 (voor) veel
pre-productie motoren geproduceerd die in de eerste C
107 (WX) werden geïnstalleerd! Als deelnemer en "erva-
ren" gebruiker kan ik alleen maar zeggen: het ideale
tussen comfort en sportiviteit voor deze zeer comfortabe-
le sportwagen van Mercedes!
 
Alleen, liepen de dingen anders: In december 1975 werd
door de raad van bestuur besloten, het gehele programma
stil te leggen voor de verdere ontwikkeling van de wan-
kelmotor bij Daimler-Benz en bijbehorende testprogram-
ma. Het valt niet te ontkennen dat Daimler-Benz gedu-
rende tien jaar (1965-1975) intensief, nauwgezet en gericht
onderzoek heeft verricht naar het Wankel-motorsysteem.
Prof. Wolf-Dieter Bensinger was als motortechnicus
ervan overtuigd dat het gehele wagenpark van Daimler--
Benz kon worden afgedekt door een generatie van 2, 3 en
4 schijfs-wankel-motoren.
 
Naar mijn mening heeft de politiek – in dit geval de
'wereldpolitiek' – op dit gebied echter ingegrepen met het
gerucht over de olietekorten. Dit is de medeoorzaak,
parallel aan vandaag de dag bij de elektromotor, van de
gang van zaken. De Wankelmotor heeft een groot nadeel
t.o.v. de zuiger-verbrandingsmotor en dat is de lagere
efficiëntie; het brandstofverbruik zal altijd inferieur zijn
aan dat van de zuigermotor. Toen een laag verbruik en
kleinere motoren nodig waren, werd de beslissing geno-
men ten nadele van de Wankelmotor.
 
Wolfgang Kalbhenn
 
(vertaling)
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LEDEN MBW123-CLUB NEDERLAND

Clubkleding

Het clubjack is een succes; er zijn

meerdere leden die het jack hebben

besteld en uiteraard dragen bij

onze evenementen. Een goede uit

straling en een leuk visitekaartje

voor onze club. Eerder hebben wij

u gemeld dat de levering en aan

brengen logo + naam is besproken

met Kirsten de Vaan van DeVaGro

Bedrijfskleding te Eindhoven. Kirsten

heeft voor diverse MB Clubs, o.a.

de S-Klasse, jacks geleverd en heeft

daarvoor een standaard formaat

qua model en opdruk.
Het zijn sportieve jacks! De kleur is blauw, materiaal is 
polyester, ze zijn waterdicht, winddicht en ademend.
De levering van het jack kent voor onze club een stan-
daard.  Aan de linkerzijde het logo van Mercedes Benz
Automobiel Clubs Nederland , daaronder W123-Club
Nederland.
Aan de rechterzijde wordt de naam geborduurd. Aan de
achterzijde wordt er geen opdruk o.i.d. geplaatst. De
kosten van het jack inclusief logo + naam zijn € 75,00 euro
inclusief btw en verzendkosten.  

 
Het bestuur stelt u in de gelegenheid om zelf het jack te
bestellen bij DeVaGro. Daarbij kunt u afspraken maken
over de maat, betaling en levering. Om enigszins zicht te
krijgen op de maat staan bij de foto de maat van de jacks.
De standaard die kan worden gehanteerd is zoals volgt;
M van het jack is gelijk aan confectiemaat heren 48, maat
L – confectiemaat 50, maat XL – confectiemaat 52, maat
XXL – confectiemaat 54 en maat XXXL – confectiemaat
56/58. Let op bij het bestellen van de juiste maat! In
verband met borduren is het niet mogelijk om bestellin-
gen te retourneren of om te ruilen. De foto kan een indi-
catie geven welke maat u het beste zal passen.
 
 
Patrick = M / Karel = L / Fedor = XL / Martin = XL /
Henk-Jan = XXXL / René = XXL
Kirsten is door ons geïnformeerd over mogelijke bestel-
lingen, haar gegevens zijn;
DeVaGro Bedrijfskleding, De Sleutel 3 5652 AS Eindho-
ven – telefoon 040-257 0647
 
Namens het bestuur
René Metz
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EVEN VOORSTELLEN

Jan Menno Zijlstra

“Mijn Mercedes is mooi van lelijk

heid, hij heeft ook wel een aparte

kleur. Opa noemde zijn auto altijd

‘De Gouden Koets’,niemand anders

mocht in zijn Mercedes rijden.
 
Toen opa kwam te overlijden wilde mijn familie de auto
verkopen, maar daar heb ik een stokje voor gestoken. 
  "De trots van opa verkopen we niet”.
 
Ik ben Jan Menno Zijlstra (54 jaar) en agrarisch adviseur
buitendienst bij Univé Dichtbij. Dat ik terecht gekomen
ben in “het agrarische” is geen wonder. Mijn opa was
boer, veekoopman en een goede ondernemer. Hij was een
echte autoliefhebber en reed graag in grote, mooie auto’s.
Als je goed boert mag je dat ook een beetje laten zien en
mijn opa was trots op zijn auto: Behalve zijn familie was
zijn auto alles. Iedere zaterdag werd deze gewassen, ge-
poetst en onderhouden.
 

Zelf vind ik de ster op de motorkap en het grote stuurwiel
heel mooi. Het interieur is typerend voor de tijd: bruin
pluizige bekleding, bruine kunststof aan de binnenkant
van de portieren en bruin waar je ook kijkt. Als je erin zit
kom je erachter hoe lekker de stoelen zitten. De auto ruikt
ook nog helemaal naar mijn opa. Die lucht krijg je er ook
niet meer uit maar dat hoeft ook helemaal niet van mij.
Zijn klompen, jas, hoed en zakkammetje liggen nog in de
auto. Tot het allerlaatste moment hield opa zich nog bezig
met zijn auto. Op zijn sterfbed zei opa: Kom we gaan nog
even een rondje rijden in de Mercedes. Dit kon hij toen
natuurlijk niet meer, maar dat zei hij vroeger vaak tegen
mij als we er op uit gingen voor een ritje.
 
De auto is nog in redelijk goede staat maar het schuifdak-
je werkt niet meer. Het dakje is deels vastgeroest en
waarschijnlijk het betreffende motortje kapot. Om maar
van de gelegenheid gebruik te maken: ben jij handig en
wil je me daarbij helpen? Dan lees ik het graag: janmen-
nozijlstra@hotmail.com
 
Jan Menno Zijlstra naast zijn Mercedes-Benz 250 uit 1977.
De foto is gemaakt door Arie Bruinsma uit Sint Nicolaasga
(fotograaf met passie voor beeld en verhaal)
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VERGADEREN OP AFSTAND...

de digitale A.L.V.

Zaterdag 24 april jl. 07:30 uur op

weg naar Ruinerwold. Op weg

naar het woonadres van Peter Rijs

mus. Vanuit het kantoor van Peter

wordt de digitale Ledenvergadering

2021 van de MB W123-Club Ne

derland  gefaciliteerd.
 
Na uitvoerige instructie van onze moderator Patrick
Wokke weten Peter en ondergetekende wat te doen.
 De laptops en iPad op tafel en aanmelden op het account
van onze club in MSTeams. De 1e deelnemer meldt zich
om 09:30 uur aan. Tijdens het aanmelden van de tientallen
deelnemers wordt er een video vertoond. Klokslag 10:00
uur opent onze voorzitter, Fedor, de vergadering en in-
formeert de deelnemers over de spelregels voor het
deelnemen aan deze vergadering: microfoon dempen en

bij vragen graag uw hand opsteken. De vergadering
wordt volgens de agenda doorlopen en verloopt succes-
vol. De deelnemers worden door de voorzitter betrokken
en deze houdt het doel van de vergadering goed voor
ogen. 
Na het laatste agendapunt, de rondvraag, sluit de voor-
zitter om 11:10 uur de vergadering. Elders in deze Koerier
kunt u het (concept) verslag van deze vergadering lezen.
Ons motto Qualität ist kein zufall  doet zich ook hier
gelden. Een goede voorbereiding is het halve werk met
dank aan de secretaris. 

CLUBDAG IN GELDERLAND OP

zaterdag 24 juli 2021
Na het succes van ons dag-evenement op 19 september
2020 is besloten om ook een dag-evenement in 2021 te
organiseren. Uiteraard met inachtneming van de corona--
maatregelen. Op zaterdag 24 juli 2021 verwelkomen wij
u graag in Garderen. In de provincie Gelderland hebben
wij een route voor u uitgezet door de regio. Een mooie
tocht met veel bezienswaardigheden. 
 
Een uitnodiging hiervoor zullen wij u in de maand juni
mailen met daarin het programma en richtlijnen m.b.t.
corona. 
 
Namens de Evenementencommissie
René Metz 
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DE NOREV W123 SEDAN EN S123 T-SERIE

Nieuws uit de vitrinekast

Zoals reeds aangegeven begin

vorig jaar is de Norev W123

sedan en T-serie nu al een tijdje le

verbaar. Norev maakt naast de al

bestaande coupe met de sedan en

T-serie de W123 serie compleet.  
Norev heeft het weer voor elkaar gekregen om een heel
aardig schaalmodel te produceren binnen de schaalgroot-
te 1:18. Eerder deed men dat al met de C123. Van de sedan,
de W123, en ook van het T-model, de S123, heeft men iets
fraais weten te maken. Het uitgangspunt is de Mercedes--
Benz 200, en wel de 3de versie die tijdens de herfst van
1982 afscheid nam van de Ochsenaugen.
 
Alle portieren kunnen open.
Was de C123 al fraai en evenwichtig, hetzelfde geldt voor
de sedan en de stationwagen. En NOREV is in staat ge-
bleken om die lijnen en het luxekarakter van deze Benz
goed neer te zetten. Ja, we hebben wel modellen van de
fabrikant gezien die minutieuzer gedetailleerd waren. De
dak rails lijken een tikje dik aangezet. Verder valt op de
ietwat groot uitgevallen naad tussen de voor- en achter-
deur. Zowel links als rechts kunnen alle portieren open,
daar heeft die naad ook mee te maken. De mogelijkheid
om de portieren, achterklep en motorkap te openen is hoe
dan ook een plus van deze 200 sedan en 200 T in 1 : 18.
 
Waarheidsgetrouw en puntjes van kritiek
Wat positief opvalt is dat de 200T uit 1982 behoorlijk
waarheidsgetrouw is gereproduceerd. Het interieur is
keurig, het ademt qua bekleding, panelen, dashboard,
stoelen en achterbank precies de sfeer van de 123serie en

ook dat vindt je terug in de diverse details die in het oog
springen. Kijk maar naar de chromen sierringen in de
ventilatieopeningen in het goed nagebootste dashboard.
En die sierstukken komen ook terug in de deurpanelen.
De pedalensectie lijkt wel enigszins dik aangezet, en ook
van het stuur had men iets meer werk kunnen maken,
kijk maar eens naar het centrale deel ervan. Bovendien is
de stuurrand aan de forse kant. Mooi: de lijst bij de
laadruimte en details als de afgedekte ruimte voor de
verbandtrommel en de gevaren-driehoek aan de rechter-
kant met markeringen. Over de laadruimte gesproken:
net als bij het origineel is iedere centimeter in de bagage-
ruimte bekleed.
 

De 200 als AMG-uitvoering

het fraaie interieur

Stevige adviesprijs
Norev is erin geslaagd om een fraai schaalmodel neer te
zetten, dat zeker bij de liefhebber van de W123-serie in
de smaak zal vallen. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen
dat de Franse modelbouwer het op enkele kleine details
laat afweten, over de hele linie genomen klopt er wel veel
aan het model. De verkleinde 200 en T is leverbaar in de
kleuren blauw, rood, wit, zwart, antraciet en Engels rood.
 Naast de taxi- uitvoering van de sedan en T-serie is er
zelfs een AMG-uitvoering van de sedan. Norev hanteert
een adviesprijs van € 99,95, reken op prijzen tussen de
€ 80 en € 120. Niet mis, maar voor de verzamelaar en
W123-fan haalt hiermee een heel behoorlijke reproductie
in huis.
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bers die er heel goed voor zullen zorgen, een prachtige
zilverblauwe Mercedes 230 CE, kenteken HF-06-GD,
Km-stand 157.912, bouwjaar 1981. De auto heeft altijd in
onze garage gestaan en is goed en regelmatig onderhou-
den. De motor, de carrosserie en het lakwerk zijn in
perfecte staat. In 2016 heb ik er na veel jaren stilstand
vanwege stevige rugklachten weer eens echt meegere-
den, bij de recordpoging in Balkbrug. Helaas bleek toen
dat het mij echt onmogelijk is om regelmatig met deze
lage auto te rijden. Het zou jammer zijn de auto nog
langer zomaar in de garage te laten staan. Vraagprijs
€ 12.500,--.   Contact: cbaarsen@xs4all.nl.   of 06-55135354.

ADVERTENTIE

Te Koop
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23 januari 2021 Bestuursvergadering   

6 maart 2021 Technische dag Vervallen i.v.m. Corona 

20 maart 2021 Bestuursvergadering   

24 april 2021 ALV + Voorjaarsrit Vervallen i.v.m. Corona 

19 juni 2021 Bestuursvergadering   

24 juli 2021 Dag evenement Club dag Garderen Gelderland (p23) 

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

18 september 2021 Bestuursvergadering  

30 oktober 2021 Najaar rit Bomencentrum Baarn 

20 november 2021 Bestuursvergadering  

  Stammtisch i.v.m. corona onder voorbehoud 

 Zuidwest  

8 mei 2021 Stammtisch Zuidwest De Stammtisch heeft als bedoeling de clubleden 
7 augustus 2021 Café-Restaurant De Cockpit een gezellige middag te bieden op regionaal  

13 november 2021 Vliegveld Seppe niveau. Uiteraard zijn ook andere Mercedes-Benz  

 Gastheer Jaap de Wit liefhebbers hierbij welkom. De middag kent geen  

  programma en is dus slechts als koffieklets of  

 Noordwest olie-praatmiddag bedoeld. Alles mag, niets moet,  
13 maart 2021 Stammtisch Noordwest  zelfs aanmelden is niet verplicht. 

12 juni 2021 De Zoete Inval  

11 september 2021 Haarlemerstraatweg 183 De Stammtischen zijn op zaterdag tussen 14.00  

 2065 AE Haarlemerliede tot 17.00.  Natuurlijk kan het uitlopen als het erg  

 Gastheer René Metz gezellig is. Veel W123 plezier. 

 Noordoost  

10 april 2021 Stammtisch Noordoost  

10 juli 2021 Hotel - Restaurant Waanders 
9 oktober 2021 Rijksweg 12  

 7951 DH Staphorst  

 Gastheer Rigte Brouwer   

  
 

 
     De Mercedes-Benz 280 CE uit 1977 van dhr. A. van Santen 

AGENDA

Clubevenementen
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UITSLAG QUIZ K1-2021

Quiz

RAAD HET ONDERDEEL

TIP: EEN GOEDE VRIEND,

VANAF HET BEGIN

www.editoo.nl
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