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Voorwoord
Beste W123-liefhebbers,

Nicolas Tesla – had nog nooit iemand gehoord.
Daarnaast stellen de leden Edwin Scholtens en Michel

Als u dit leest hebben we weer een hele leuke technische

Coolen zich aan u voor met hun fraaie 230E-s, kunt u de

dag achter de rug op 5 maart. Met stralende zonneschijn

notulen nalezen en treft u de uitnodiging voor de ALV

ontmoetten een groep van 45 enthousiastelingen elkaar

en de voorjaarsrit aan. Tot slot maar ik u graag opmerk-

bij Eric Breed te Schagen in de kop van Noord-Holland.

zaam op de website Ersatzteile und Artikel rund um den

Helaas kon niet iedereen meedoen want al na vier uur

w123 und den w124 (w123-club-service.de) van onze

was de grens bereikt. Het bestuur zint op nog een extra

Duitse zusterclub. Zij verkopen onder andere nieuwe

meeting om ook hen die niet konden meedoen een kans

spatborden voor de W123 van het merk Rhibo dat volgens

te bieden. Verderop in deze Koerier leest u een leuk

de Duitse clubvrienden die ik sprak een zeer goede pas-

verslag.

vorm hebben – gelijk aan het origineel dat niet meer le-

In deze Koerier ook aandacht voor de grote broer van de

verbaar is. Ik ben voornemens een paar te bestellen. Laat

W123, de W126 ofwel de meest succesvolle S-Klasse ooit.

weten als u geïnteresseerd bent dan kunnen we een

Toen was Das Haus op zijn best. Nog geen, of weinig,

Sammelbestellung doen en de spatborden ophalen in

electronica fratsen, volledige aandacht voor de analoge

deep down Germany.

metaalbouw- en ingenieurskunst en weinig serieuze

Ik hoop u weer te zien op het voorjaarsevenement.

Mitbewerber – van concurrentie sprak men bij Daimler-Benz AG in die dagen nog niet en van Tesla – anders dan
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STROOMLIJN, KUNSTSTOF EN TIJDLOZE ELEGANTIE

De W126 S-klasse (deel 1)
In september 1979 werd de nieu
we en tweede generatie van de als
zodanig aangeduide S-klasse ge
presenteerd op de IAA in Frankfurt.
De W126-serie bestaat dan vooreerst uit zeven modellen.
Er was keuze uit vier motoren - van de 2,8-liter zescilinder
carburateurmotor M110 met 156 pk tot en met de 5,0-liter
volledig aluminium V8-motor M117 met benzine-injectie
en 240 pk. Verder waren er twee carrosserievarianten.
Naast de normale versie was er een verlengde variant
zoals die al generaties lang in de hogere klasse sedans
door Mercedes-Benz werd aangeboden. Bj de W126-serie
was de vergroting van de wielbasis met 140 mm, 40 mm
langer dan bij de voorgaande W116 SEL varianten. De
verlenging kwam geheel ten goede aan de beenruimte
van de passagiers op de achterbank, ofwel Fondsitzanlage in het jargon van Das Haus en de instapbreedte van
de achterportieren, die 100 mm langer zijn dan bij de
normale wielbasis. Dit detail is ook voor de oplettende
passant herkenbaar aan de in carrosseriekleur gehouden
middelste zijruitstijl in de achterportieren. Bij de normale wielbasis is deze stijl smaller en in chroom. De W126
limousines werden ontworpen door het designteam
onder leiding van Bruno Sacco en gelden samen met de
coupés als een van zijn meest geslaagde en tijdloze ontwerpen.

Eerst werkte men twee jaar aan voorstudies. Op dat
moment had het lopende model, de W116 die net was
gepresenteerd, het relatief moeilijk. De eerste oliecrisis
overschaduwde alles en er waren zelfs zondag-rijverboden in Duitsland, net als in Nederland. Het zag er niet
erg goed uit voor de grote en zware automobielen die Das
Haus placht te bouwen. De vraag die bij Daimler-Benz
opkwam was: "Wat kunnen we doen zodat we ook in de toekomst op hoog niveau nog automobielen kunnen en mogen
maken?"
Een van de belangrijke doelen bij de ontwikkeling van de
W126-serie in antwoord op die vraag waren naast een
hoger rijcomfort en veiligheid, de vermindering van het
energieverbruik. Het team van ingenieurs onder leiding
van Prof. Dr. Werner Breitschwerdt en het bestuur van
de Daimler-Benz AG achtten het gebruik van gewichtsarme materialen en een meer gestroomlijnde carrosserie,
geoptimaliseerd in de windtunnel, de voornaamste
hulpmiddelen om de nieuwe S-klasse te helpen aan een
lager brandstofverbruik van circa 10% in vergelijking met
de vorige modellen.
De volgende cijfers illustreren hoe serieus men was over
afslanken en hoe moeilijk het was om lichter te worden:
Het gericht gebruik van:
• 50 kilogram (kg) High Strength Steel (HSS) staalsoorten voor langsliggers, cardantunnel- en dakframe leidde tot zeven kg minder wagengewicht;
• 28 kg licht metaal leidde tot vijftien kg minder
wagengewicht,
• 38 kg meer kunststof leidde tot vier kg besparing

Een nieuw begin in een moeilijke tijd
Voor het juiste verhaal achter de vorm moeten we terug
naar 1971 wanneer de ontwikkeling van deze serie begint.
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van het wagengewicht.

Alle ontwikkelingen voor de W126 waren onderhevig aan
gewichtsbesparingen maat met het bereiken van dezelfde
kwaliteitsnorm. Categorische eisen werden gesteld aan
de detailontwerpers. Zo werd het gewicht van het verwarmingssysteem teruggebracht van 43 naar 38 kg en bij
de voorstoelen worden teruggebracht van 36 naar 33 kg.
Ongeveer 50 kg kon worden verminderd door intensief
gedetailleerd werk aan de carrosserie alleen. Guntram
Huber, destijds hoofd carrosserieontwikkeling: "We
waren zelfs bezig met stukjes plaatwerk die kleiner waren dan
een vingernagel."
In de carrosseriebouw werden voor het eerst HSS-staalsoorten gebruikt in een seriesedan. Speciale legeringen
van het HSS-staal verhogen de stabiliteit verder en verminderen het gewicht door dunnere plaatdiktes met dezelfde of zelfs verhoogde sterkte. Tegenwoordig is deze
kennis standaard en wordt deze in bijna elke auto gebruikt.

De uiteindelijke verschijningsvorm van de W126 werd al
in februari 1976, kort na de succesvolle introductie van
de W123, bepaald door de afdeling stilistiek –zoals de
ontwerpafdeling van Daimler-Benz destijds heette en de
definitie Formentscheidung door het bestuur in de koepelzaal in Untertürkheim nabij de firmacentrale. Daarna
vonden er alleen nog detailverbeteringen plaats. Het was
belangrijk dat het nieuwe model direct herkenbaar zou
zijn als een S-klasse, maar niet zo opzichtig als zijn
voorganger. Men wilde de technische voordelen van de
nieuwe S-klasse beter tot uitdrukking laten komen door
de moderne, slanke en de gestroomlijnde vorm maar nog
steeds de typische Mercedes-kenmerken duidelijk tot
uitdrukking indachtig de woorden van de voormalig
ontwikkelingschef Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Hans Scherenberg
volgens wie “Ein Mercedes immer auf den ersten Blick wie
ein Mercedes aussehen soll”. Veertig jaar na dato kunnen
we vaststellen dat Bruno Sacco daar met zijn meesterlijke

PROGRESSIEVE TECHNIEK - MODERNE

en tijdloze ontwerp voorbeeldig in is geslaagd.

ECONOMIE
De computer helpt mee
Natuurlijk stond de computer ook aan de zijde van de
ontwerpers tijdens de ontwikkeling - net als bij zijn
voorganger in 1972 werden sterkteberekeningen of aerodynamische optimalisaties van de carrosserie van de
W126 uitgevoerd met behulp van de modernste IBM-computers in die tijd. De toen compleet nieuwe CAD
(Computer Aided Design)-computers hielpen de ontwikkelaars enorm, maar de rastermodellen waren toen nog
behoorlijk onnauwkeurig. Desalniettemin kon veel ontwikkelingstijd worden gewonnen die kon worden gebruikt voor het verder perfectioneren van het ontwerp
naar de typische manier van Das Haus.
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Motoren met minder gewicht

Dat werd beter na de introductie van het Daimler-Benz

Het leeuwendeel van het gewichtsverlies, dat wordt ge-

Energiekonzept waarover later meer. Hier deed zich de

schat op waarden tussen de 59 en 280 kg, en daarmee de

faux-pas met de Wankelmotor waarop Mercedes zich

grootste winst, werd behaald door de nieuwe lichtmeta-

eind 1960-er jaren te veel had ingezet, weer eens te meer

len motoren. Hoe enorm licht deze motoren waren, be-

gevoelen.

wijst de vijflitermachine, waarvan het blok afgewerkt
slechts 25 kg weegt.

Geheel nieuwe achtcilinders met dezelfde motorencode

Bij de marktintroductie zitten er twee bekende zescilin-

en een vleugje GM

der-lijnmotoren in de nieuwe verpakking. Afhankelijk

De twee achtcilindermotoren van de W116 werden ver-

van smaak en portemonnee met carburateur of injectie-

vangen door twee nieuw ontworpen motoren met een

systeem. De motor die intern de M110 werd genoemd en

grotere cilinderinhoud en een volledig aluminium blok.

reeds bekend was uit de W114 (Strich Acht), de W116 en

De M116 E38 met 3,8 liter of de M117 E50 met 5,0 liter

W123, werd echter door de pers net geheel terecht om-

inhoud. De M117 5,0-liter motor die de plaats innam van

schreven als een "zwak punt" van de nieuwe S-klasse.

het 4,5-liter gietijzeren aggregaat was al bekend van de

De reden lijkt duidelijk – de basis van deze motor dateert

450 SLC 5.0 waar hij in lichtmetaal schitterde.

uit 1951 (M180) maar is in de loop van de decennia verbeterd en aangepast aan de nieuwe omstandigheden. De
sterkste revisie kwam de M110 ten goede in 1971 toen hij

"WE WAREN ZELFS BEZIG MET STUKJES

een cilinderkop met dubbele nokkenassen kreeg. Visueel

PLAATWERK DIE KLEINER WAREN DAN

en auditief was de motor absoluut een traktatie en is de

EEN VINGERNAGEL."

M110 altijd een sportieve eenheid geweest die handgeschakeld wilde worden. Daarom zeggen velen in de
Mercedes-scene ook dat deze motor het beste kan worden
toegepast in een /8, W123 of R107 maar in de ervaring
van de één van de auteurs dezes stond de M110 ook in de
W126 zeker zijn mannetje en bood een gecultiveerde
Fahrkultur die echter niet kon tippen aan de Laufkultur
van de motoren BMW uit die tijd.
De M110 moest echter ook worden aangeboden omdat
de ontwikkelingsmiddelen aan het einde van de jaren
1970 onvoldoende waren voor alle projecten. De W126
had al een leeuwendeel in gebruik, de W123 T-serie was
praktisch klaar voor serieproductie maar de focus lag
eerder op compleet nieuwe viercilinder motoren – M102
met 2.0 en 2.3 liter cilinderinhoud en dan was er nog de
Baby-Benz W201 (190). Je moest dus de ontwikkeling van
moderne zescilindermotoren er even bij doen - het deed
de W126-serie zeker geen pijn, maar de M110 was in 1980
niet meer geheel up-to-date,
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De M117 E 50 had een cilinderinhoud van 4.973 cc en
leverde een vermogen van 240pk (177 kW) bij 5.000 t/min
en een koppel van 404 Nm bij 3.250 t/min. Het bijzondere aan deze geheel aluminium motoren is dat zij geproduceerd werden volgens een nieuw gietproces van het
Amerikaanse bedrijf Reynolds. Het interessante aan de
Reynolds 390 legering uit technisch oogpunt was het hoge
siliciumgehalte. Het cilinderblok is gegoten uit deze
aluminiumlegering met een hoog silicium gehalte (zogenaamd hyper-eutectisch met meer dan 18 % siliciumgehalte). Bij het stollen van de vloeibare aluminiumlegering
ontstaan ontelbaar veel zeer kleine siliciumkristallen.
Door het etsen van de cilinderboring wordt een gedeelte
van het aluminium opgelost en worden de silicium
kristallen blootgelegd; de kristallen steken dan 0,7 tot 1,5 µ
m boven het aluminium uit. Na het honen van de boring
met diamant ontstaat een zeer hard loopvlak van silicium
waarbij de “dalen” de olie goed vasthouden. Om te
voorkomen dat de zuigers te snel slijten worden deze van

een speciale coating (Ferrocoat) voorzien. De toepassing
van deze techniek, waarbij de zuiger direct in een aluminium cilinder loopt die niet gecoat is of voorzien van een
gietijzeren bus, is nieuw en leidt tot spectaculaire gewichtsbesparingen. GM is de eerste die in samenwerking
met de firma Reynolds in de USA voor de Chevrolet Vega
een aluminium motorblok ontwikkelt waarbij deze
techniek wordt toegepast. De Vega heeft in de USA om
verschillende reden niet zo’n goede naam: één van de
problemen is dat door het relatief hoge kopergehalte van
de toegepaste Reynolds legering (390) er corrosie aan de
cilinders ontstaat bij langere stilstand. Naast Daimler-Benz was ook Porsche bezig met het ontwikkelen van
deze aluminium cilinderblokken voor o.a. de 928.
De V8-motoren hadden één bovenliggende nokkenas per
cilinderkop. De nokkenassen worden aangedreven door
een duplex ketting in kunststof geleiders. De inlaatkleppen hebben een diameter van 44 mm en de uitlaatkleppen
een diameter van 39 mm. De laatste zijn hol en met natrium gevuld voor een betere koeling.
Hydraulische klepstoters en een elektronische transistorontsteking zonder contactpunten zorgen voor een optimale verbranding onder alle omstandigheden. Door de
hydraulisch klepstoters kwam het arbeidsintensieve
kleppenstellen van zestien kleppen te vervallen. Ook de
ontsteking had minder onderhoud nodig door het toepassen van een transistorontsteking zonder contactpunten. De koppakking is nu van Ferrolastic, een nieuw
materiaal voor afdichtingen, waardoor het natrekken van
de kopbouten ook tot het verleden behoort. Met Bosch KJetronic brandstofinjectie en een compressieverhouding
8:1 produceert de 5.0 liter motor een gezonde 240 pk en
404 Nm aan koppel.

M116
De 3,8-liter-volledig-aluminium-motor was ontwikkeld
naar het voorbeeld van de vijfliter motor uit de beproefde
3,5-liter V8 met gietijzeren blok. De M116 E38 (3.818 cc)
levert een vermogen van 218 pk (160 kW) bij 5.000 t/min
en een koppel van 305 Nm bij 3.250 t/min. Door hun
hogere vermogen met verminderd gewicht maakten de
nieuwe V8-motoren betere rijprestaties in combinatie met
een lager brandstofverbruik mogelijk.
Mercedes-Benz Energiekonzept
In 1981 in het kader van het "Mercedes-Benz Energiekonzept werden alle motoren nogmaals grondig herzien met
als doel een lager brandstofverbruik en lagere emissiewaarden. De compressieverhouding werd verhoogd.
Een verkleinde boring en verlengde slag van de M116 E38
zorgden voor compactere verbrandingskamers en daar-

7

de 280-cliënten koos voor een automatische versnellingsbak wat volgens Das Haus sowieso de betere keus was.
De automatische versnellingsbak, type W4A040, is een
nieuw ontwikkeling. Standaard op de achtcilinders en
optioneel voor de zescilinders. Deze automatic heeft vier
versnellingen vooruit en is zodanig geprogrammeerd dat
bij het bedienen van het Fahrpedal steeds in de eerste
versnelling wordt weggereden terwijl bij stilstand in
stand Direkt, bij voorbeeld bij het wachten voor een
door minder warmteverlies. De motoren werden gewijzigd ten gunste van meer koppel bij lage toerentallen om
te bevorderen dat zuinig werd gereden in het toerengebied met het hoogste rendement, de zogenaamde koppelband.
Er waren nog andere maatregelen, zoals uitlaatgasrecirculatie om de uitstoot van stikstofoxiden te beperken, het
afsluiten van de benzinetoevoer bij het loslaten van het
gaspedaal, de zogenaamde Schubabschaltung bij circa
1.700 t/min (die dankzij een vernuftige schakelaar met

verkeerslicht, de automatische versnellingsbak in de
tweede versnelling blijft zodat de motor met minder
toeren in het stationaire toerengebied aankomt. Daardoor kon een directere achterasreductie worden toegepast, zonder in te boeten aan rijprestaties. Een beslissing
die genomen werd met het oog op een verlaging van het
brandstofverbruik. Een typisch voorbeeld van Mercedesperfectie waarvan het praktisch nut betwijfeld mag
worden. Uiteraard kon er in combinatie met de automatische versnellingsbak optioneel de bekende Tempomat
worden gekozen.

rubber wieltje veel soepeler werkte dan bij de Mitbewerber uit die tijd) en het elektronisch terugbrengen van het
stationair toerental tot ongeveer 500 t/min. Daarnaast
kregen de nokkenassen een gewijzigde kleptiming en
werden de benzine-injectoren met luchtomspoeling gebruikt om een optimale mengelbereiding te verzekeren.
De eindreductie van het (achteras)differentieel werd
aangepast aan de veranderde karakteristiek van de motoren. Alle maatregelen tezamen resulteerden in een reductie van het brandstofverbruik van ca. 20%. Het vermogen van de krachtbronnen liep wel enigszins terug

6 JAAR ONTWIKKELING EN

door deze ingrepen maar dit viel in de daadwerkelijke

93 JAAR ERVARING.

rijpraktijk niet op.
Ook van de W126 werd een Diesel-versie geproduceerd

Wielophanging

voor export naar de VS en Canada. Net als zijn voorgan-

Het chassis van de W126, wielophanging en geleiding,

ger was de 300 SD ook voorzien van de OM617 een 3,0--

stuurinrichting, wielen en remmen zijn met relatief kleine

liter vijfcilindermotor met turbocompressor. De presta-

aanpassingen overgenomen van de voorgaande W116

ties werden echter met 10 pk verhoogd tot 125 pk.

waar deze constructies relatief modern waren. De voor-

Versnellingsbak

wielophanging heeft een kleine modificatie ondergaan,

De 280-modellen werden standaard voorzien van de

vooral met betrekking tot de verbetering van de rechtuit-

vierversnellingshandbak, bekend uit de W116, nu met

loop. De overeenkomst op vele punten met die van de

een gesynchroniseerde achteruitversnelling. Bij de intro-

middenklasse W123-familie is onmiskenbaar. De boven-

ductie van de W126 had Werner Breitschwerdt de nood-

ste draagarmstangen zijn – net als bij de W116 – gemaakt

zakelijkheid van vijf versnellingen uitdrukkelijk bestre-

van aluminium, maar hebben nu grotere rubberen glijla-

den. In herfst 1981 werd deze als onderdeel van het

gers. Net als bij de W123 zijn de onderste draagarmen van

Energiekonzept echter als optie alsnog leverbaar. De

staal. De schroefveren zijn door een 10 millimeter grotere

handbediende versnellingsbakken van Mercedes-Benz

diameter van de winding zo’n 20 procent soepeler gewor-

waren geen wonder van precisie en tachtig percent van

den. De torsiestaafstabilisator van de vooras is op de
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langsligger van de bodemplaat gemonteerd en niet zoals
bij voorgaande type tegen het schutbord.
De Schräglenker-achteras is ook beperkt gebleven tot
detailverbeteringen: de boemerangvormige drager van
de constructie, is lichter van gewicht en heeft een sterker
gedimensioneerd rubberen element gekregen. Daimler-Benz noemde deze as een diagonaal-pendelas vanwege
de schuin geplaatste wieldraagarmen de met de
W114-115 (Strich acht) werd ingevoerd. De benaming
diagonaal-pendelas werd in die tijd gekozen om het
verschil met de gewone pendelas in de W108/109 niet te
groot te laten lijken. Dat probleem trad bij de W26 overigens bijna twee decennia later weer opnieuw op omdat
de kleinere W201 (190) vanaf 1982 van de veel modernere Raumlenkerachse (ruimtelijke geleide of multilink-as)
was voorzien. Terug naar de W126: het toespoor van de
vooras is vergroot om de sporing en daarmee de koersstabiliteit te verbeteren. Deze was bij de W116 bij volle
belasting, onder accelereren of bij sterke zijwind inderdaad soms wat zoekerig.
De wielbasis van de S/SE-modellen is met 2935 mm 70
mm langere dan de W116 S/SE-modellen. De wielbasis
van de SEL is zelfs 114 mm langer dan de W116 SEL-modellen. De spoorbreedte is 24 mm groter dan de W116. De
typen 380 SEL en 500 SEL kunnen tegen meerprijs geleverd worden met het van de 450 SEL 6.9 bekende hydropneumatische veersysteem. Hier maakten weinig cliënten gebruik van, niet alleen vanwege de hoge prijs maar
ook omdat het veercomfort met de gewone stalen vering

Luftsack
Met de W126 kwam in december 1980 voor het eerst met
een bijzonder optie op de markt - de airbag. Eerder werd
deze ontwikkeling een luchtzak genoemd door Daimler-Benz. Het is opmerkelijk dat veertig jaar later in elke auto
de airbag standaard is. In deze tijd zou niemand een auto
zonder airbag kopen - het is een vanzelfsprekend onderdeel van de auto geworden, niet in de laatste plaats
dankzij het onvermoeibare werk van de ingenieurs van
Daimler-Benz. Dit destijds tegen (aanzienlijke) meerprijs
geleverde systeem bestaat uit twee delen die het verwondingsrisico voor de bestuurder en passagier bij een
frontale aanrijding verder helpen te verminderen: de eigenlijke airbag en de gordelspanners ter aanvulling op
de standaard ingebouwde driepuntsautomaatgordels.
De airbag wordt opgeblazen, vangt de bestuurder op en
loopt weer leeg en de gordelspanner trekt binnen enkele
milliseconden na een zware aanrijding de gordel strak
om het lichaam van de voorpassagiers. Dit alles in milliseconden, zo snel dat men zich in het geheel niet bewust
wordt.

zeer goed en daarmee één van de troefkaarten van Mercedes-Benz was. Ook naar huidige maatstaven is het
veercomfort door een uitgekiende afstemming in combinatie met de Federkernzetels zeer goed en een belangrijke reden waarom een Mercedes-Benz lange tijd zonder
concurrentie was in deze wagenklasse. In een Jaguar of
BMW uit die jaren was het behelpen op de achterbank.
Sterke en veilige carrosserie
De carrosserie was volgens de nieuwste veiligheidsinzichten geconstrueerd. Het ontwerp kwam in principe
overeen met de vorige modellen maar bij de W126 bleef
door de versterkte carrosserie, de passagierskooi nu zelfs
bij een frontale botsing onder een hoek, de zogenaamde
“offset-crash”, met een relatieve botssnelheid van 55 km/
u onbeschadigd. De limousines van de W126 modelreeks
waren wereldwijd de eerste in serie geproduceerde auto’s
die aan het criterium van de asymmetrische frontale
botsing konden voldoen.
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ABS

wiswater effectiever weg te leiden, zijn nu verzonken

Voor de W126 was uiteraard eind 1979 ook het ABS-

geplaatst onder de vlakke motorkap, welke oorspronke-

remsysteem optioneel leverbaar. Ook weer tegen een

lijk uit aluminium vervaardigd zou worden maar uit

aanzienlijke meerprijs. Dit aangepaste ABS-systeem uit

kostenoverwegingen en stabiliteit toch in staal gemaakt

de W116 en werd ABS-System 2 genoemd. Pas bij de fa-

werd. De keuze voor montage van de ruitenwissers onder

celift in 1985 werd het systeem verder verbeterd en

motorkap, op een speciaal door de warme koelvloeistof

compacter gemaakt, maar pas vanaf eind 1986 als derde

verwarmd veld aldaar tegen vastvriezen, helpt mee bij

generatie in de W126 geïnstalleerd. De Zwaben uit

een nog betere stroomlijn en betere veiligheid voor de

Stuttgart waren zuinig en hadden nog een onaantastbare

voetgangers als onderdeel van de passieve veiligheids-

concurrentiepositie. Vanaf eind 1985 werd ABS stan-

voorzieningen. De ruitstijlen rond de voorruit zijn weer

daard geleverd op de V8-modellen van de S-klasse en aan

vuil werend uitgevoerd – maar minder massief dan bij de

het begin van het modeljaar 1987 (na de Betriebsferien

W116 en voeren het opspattende wiswater van de voor-

1986 in september 1986) werd het levensreddende sys-

ruit af naar het dak en voorkomen dat de zijruiten ver-

teem vervolgens standaard geïnstalleerd op alle S-klasse

vuilen. De regenlijst boven de achterruit voorkomt ook

modellen.

dat wiswater over de achterruit stroomt door het via

Nieuwe designelementen
De karakteristieke design-elementen van de nieuwe S-klasse presenteerden zich in zekere zin onder de gordel.
Voor het eerst had een Mercedes-Benz personenauto geen
volledig chromen bumpers meer, maar waren deze geconstrueerd van kunststof, naadloos geïntegreerd in de
voor- en achterzijde. Deze verandering had niet alleen
stilistische maar ook gewichts-redenen zoals we eerder
lazen. Brede zijdelingse beschermlijsten ook van kunststof, die tussen de wielkastuitsparingen ter hoogte van
de bumpers gepositioneerd waren, vormden een optische
verbinding tussen de voor- en achterzijde. De beschermlijsten worden wel als “Sacco-Bretter” aangeduid, een
verwijzing naar de hoofdontwerper Bruno Sacco, en
komen we later ook tegen bij de R129, W124 en W201.
Critici vonden het een goedkope truc om het silhouet van
de W126 optisch te verlengen maar de bij elkaar tien
vierkante meter hoogwaardig polyurethaan kunststof dat
in zes kleurschakeringen van grijs, groen, blauw, rood en
bruin op subtiele wijze op de carrosseriekleur was afgestemd had ook praktische voordelen zoals bescherming
tegen steenslag en andere invloeden van buitenaf.
De bekende parallel geplaatste ruitenwissers, om een lift
van de voorruit tijdens snelle ritten te vermijden en het
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persranden van de korruimte en speciale lijsten boven de
achterlichten, waardoor het vrij zicht naar achter wordt
verzekerd.
Luchtiger interieur
Het interieur is volledig nieuw ontworpen. Door de meer
uitgesproken kuipvorm van de zitplaatsen bieden deze
bestuurder en passagiers meer zijdelingse steun. Er is
keuze uit acht nieuwe kleuren. Voor de bekleding werd
een nieuw scala aan designs ontworpen. De print van het
MB-Tex, alsook van de overige kunstleren- en kunststofdelen is eveneens nieuw. Bekleding van de zitplaatsen is
in het middendeel in stof gehouden terwijl de randen en
achterzijde zijn uitgevoerd in Dralon velours. Tegen
meerprijs is evenals voorheen MB-tex, leder en velours
bekleding leverbaar, waarbij bij een lederen bekleding de
banen in het zitkussen en de rugleuning korter zijn en
rondom worden afgewerkt door een brede rand. Er is
voor een andere soepeler soort leer gekozen. Het speciale Rosenheim leder dat met veel chroom werd gelooid,
kon uit milieuoverwegingen niet meer worden gebruikt.
Bij de veloursbekleding wordt nu een glad middenstuk
met één plooi in het midden toegepast.

De zitplaatsen zijn opgebouwd volgens de beproefde
Mercedes-Benz constructie van stalen veren, ventilerende stoffering, absorberende bekleding en met kantoenwollen watten gevulde banen.
De achterzijde van de voorstoelen zijn voorzien van
concave uitsparingen ter verbetering van de knieruimte
voor de passagiers achterin. Bij de SEL-typen komt bovendien de 140 mm langere wielbasis volledig ten goede
aan de passagiers achterin.
Het dashboard is overzichtelijk en gedeeltelijk met hout
afgewerkt. Voor de W126 was er standaard een rijke
houten uitrusting gemaakt van Zebrano. In de W126
werden op meer subtiele wijze relatief veel hout af fabriek
gemonteerd – afgezien van de nobele Mercedes 600
waarin nog meer hout werd verwerkt. Hout was aanwezig op de deurpanelen, het dashboard en de middenconsole in een rijk design. Vanaf 1983 werd wortelnotenhout
als optie aangeboden voor alle modellen van de W126,
tegen meerprijs uiteraard. Dit hout werd speciaal voor
Daimler-Benz gekweekt in zuidelijk Afrika, was met de
hand vervaardigd in Sindelfingen door een team van zeer
ervaren houtspecialisten dat iedere set op nerf bij elkaar
zocht, met de hand nummerde, vormde, op een aluminium kern verlijmde om splinteren bij een botsing met inzittenden te vermijden en met vier laklagen verzegelde
voor een lange, fraaie aanblik. Het aanmatigende commentaar van sommige autojournalisten als zou het hout
van een Mercedes-Benz “plasticachtig” zijn verried hun
onkunde en deed geen recht aan de zeer hoge mate van
traditioneel vakmanschap waarmee dit hout generaties
lang op liefdevolle wijze werd vervaardigd.
Armaturenbrett
Duidelijk afleesbare meters. Met in het midden de snelheidsmeter met kilometerteller en dagteller. Links de
koelwatertemperatuur, oliedruk, brandstofvoorraad en
vacuümmeter voor het huidige brandstofverbruik – de

zogenaamde economymeter als tribuut aan het eerder
besproken Energiekonzept. Aan de rechterzijde een grote
klok voor de zescilinders en een toerenteller gecombineerd met een kleinere klok voor de achtcilinders. De
brandstofmeter wordt gecombineerd met een waarschuwingslampje voor de laatste 12,5 liter brandstofvoorraad.
Waarschuwingslampjes voor laadstroom, clignoteurs,
grootlicht, achterruitverwarming, handrem, slijtage van
de remblokken (“Bremsbelagverschleissanzeige”), remvloeistofniveau zijn geplaatst onder de klokken. Bij de
latere types na de Mopf 2 werden hier nog lampjes voor
motoroliepijl, koelvloeistofpijl, en ruitensproeiervloeistofpijl aan toegevoegd.
Heizmatic
De kachel heeft een gescheiden temperatuurregeling voor
linker en rechter gedeelte van de wagen. Dit is een
kernmerk dat Mercedes-Benz al zeer lang toepast in haar
automobielen. De ingestelde temperatuur wordt thermostatisch geregeld door de zogenaamde Heizmatic ,
ondanks wisselende buitentemperatuur. De voorportieren zijn net als bij W116 ook weer aangesloten op het
verwarmingssysteem. Optioneel is airconditioning leverbaar, eventueel met automatische, elektronische temperatuur regeling. Uiteraard was er ook plaats voor de bekende Becker autoradio’s. Van de eenvoudige Avus tot
volledige elektronische gestuurde radio-cassette type
Mexico.
Martin van Aarsen en Fedor Tanke
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SCHAGEN, ZATERDAG 5 MAART

Technische dag
Thema: klein onderhoud van de MB
W123 bij Eric Breed Klassiekers &
Youngtimers te Schagen.

Daarna gingen we naar de afdeling afwatering en rubbers. Ook zaken die je veelal zelf kunt doen. Hier werden
eveneens tips gegeven waar je misschien zelf niet aan zou
denken. Schoonmaken van de dakgoten en rubbers. De
door de fabriek geplaatste gaten in de carrosserie zoals in
de kofferbak, onder het voorraam, het motorcompartiment en deuren vrij houden van vuil.

Deze dag kende een overweldigende belangstelling,

Er stond een totaal uitgeklede W123. Daar was goed te

binnen een record tijd van 4 uur was het limiet van 40

zien waar water, vuil en bladeren zich kunnen verzame-

deelnemers bereikt.

len. Schoonhouden met een kwastje, dunne houtjes en

Zoals in het programma stond vermeld, kregen we uitleg

een hogedrukspuit.

over afwatering en rubbers, smeerwerkzaamheden en

Het onderhoud van de rubbers werd ook behandeld. Om

controleren van de vloeistoffen.

deze soepel te kunnen houden is er een spray verkrijg-

De leden hadden hun auto’s netjes in de rij gezet op het

baar.

parkeerterrein tegenover garage Breed. Het was een

Hierna konden we bijkomen met een smakelijke lunch.

prachtige hemelsblauwe dag en er werden mooie foto’s

Broodjes ham en kaas en twee gezonde drankjes. En bij-

gemaakt. Op het pad naar de garage stond een W115, ook

praten.

mooi maar toch!
Het laatste onderdeel: controleren vloeistoffen. Op blz.
De ontvangst was gezellig, met een goede kop koffie van

84, 85 en 86 van de handleiding over de W123 staan de

Simone Breed en met veel relaxte liefhebbers die na twee

bedrijfsstoffen genoemd. Heel veel kun je zelf doen. Het

jaar weer samen konden komen om gezamenlijk van hun

bijvullen van de vloeistoffen is een secuur werkje. Goede

hobby te genieten.Twee auto’s werden naar binnen gere-

stoffen en een nauwkeurig vastgestelde hoeveelheid ge-

den. De rode van Ron en de auto van Paul in een aparte

bruiken om bijvoorbeeld schuimen te voorkomen. Er was

gele kleur.

speciale aandacht voor dempvloeistof in de carburateur.
De smeerolie voor de automatische versnellingsbak moet

Voorzitter Fedor hield het welkomstwoord, Eric en Max

nauwkeurig worden verzorgd.

deden een korte inleiding, we werden ingedeeld in drie
groepen en de “masterclass” kon van start gaan.

Het schuifdak werd onder de loep genomen. Schoonhou-

Mijn man en ik waren ingedeeld in groep B, die begon

den en een spaarzaam beetje dunne olie op de geleiders

met de smeerwerkzaamheden. Scharnierpunten van o.a.

aanbrengen. Als het schuifdak stroef blijft gaan, kan het

kofferdeksel, deuren, stuurstanggewrichten, voetpeda-

stangenstelsel vervuild zijn. Dan moet de hele dakplaat

len. Aan de motorkap zitten een aantal zichtbare en ver-

er uit en daarna kun je de stangen bereiken. Dat is echter

borgen scharnierpunten die ook onderhoud behoeven. Er
waren veel punten waar we, zelfs na veel jaren W123 te
hebben gereden, te weinig op hebben gelet.
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een hele operatie. De geleiders, voor zover je erbij kunt,
en de afwateringsslangen schoonhouden.
Fedor had een opstelling van een vacuüm bediend centraal vergrendelsysteem meegebracht. Aan de hand
hiervan legde hij uit hoe dit werkt. En wat je zou kunnen
doen als het niet werkt.
In de handleiding staat: de motorkap sluiten door deze
krachtig naar beneden te drukken.Ik zag Fedor een motorkap sluiten zonder dat je het eigenlijk kon horen. Hij
duwde de veiligheidshaak terug met een vinger en sloot
de motorkap zonder enig geweld. Het gevaar van “laten
vallen” is dat het een deuk omhoog kan veroorzaken in
de kap, vlak achter de ster. Het kofferdeksel kan ook
zonder geweld worden gesloten.
Op de rondvraag tegen het eind van de bijeenkomst
kwam eerst geen reactie. Na wat aandringen waren er
toch nog een paar vragen.
Het was een goed verzorgde dag, waarvoor onze dank.
De gastvrijheid van de familie Breed was heel fijn.
De lunch en de koffie waren lekker. De behandeling van
de programma onderdelen en de verzorging van de inwendige mens waren goed verzorgd door Fedor, Eric,
Max en Simone.
De familie Breed en ons bestuur kregen een hartelijk
applaus.
We kijken uit naar de volgende scholingsdag!
Trudy en Jan Visser,
Tevreden deelnemers.
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EVEN VOORSTELLEN

Michel Coolen
Ik ben Michel Coolen, bijna 69
jaar oud en woonachtig in Wette
ren, in de omgeving van Gent in
België.
Reeds op jonge leeftijd was ik gefascineerd door auto's.
Door een druk professioneel leven bleef mijn interesse
beperkt tot literatuur. Door omstandigheden heb ik 39
jaar met wagens van het merk Peugeot gereden, tot algehele voldoening trouwens.
In 2013 ging ik met pensioen en op dat moment kocht ik
ook een andere wagen: Een Mercedes-Benz E200 CDI. Ik
was zo onder de indruk van de kwaliteiten van deze
wagen, dat ik er al gauw spijt van kreeg nier eerder naar
Mercedes-Benz te zijn overgeschakeld.
Van het ene kwam het andere en aangezien ik over veel
vrije tijd beschikte, begon ik met het verzamelen van
Mercedes-schaalmodellen in schaal 1:43 en 1:18. Mijn
verzameling nam een enorme vlucht op korte tijd en al
gauw kwam ik in contact met de Mercedes-Benz Model
auto-Club met hoofdzetel in Stuttgart, maar met ook een
afdeling in Nederland waarvan ik al gauw lid werd. Mijn
verzameling behelst Mercedes (Daimler)-modellen sedert het begin in 1886 tot het jaar 2000 of 528 modellen in
maatstaf 1:43 en 1:18. Daarnaast heb ik nog een beperkte
verzameling van een 150-tal modellen van andere merken, vooral dan uit de vooroorlogse periode.
Sedert enige tijd concentreer ik mij op de miniaturen van
de vooroorlogse Mercedes-Benz., inzonderheid van de
late jaren twintig en de jaren dertig. Toen werden de
prachtigste wagens geproduceerd en niet alleen door
Mercedes-Benz, maar ook door Horch, Maybach, Delahaye, Delage, Bugatti enz. Er is een enorme variëteit aan
modellen uit die periode. Deze wagens waren natuurlijk

vooral bestemd voor regeringsleiders, rijke industriëlen,
sterren van het cinema-scherm enz. Daardoor leverde
Mercedes van deze wagens zoals de 500 K en de opvolger
540 K, vaak alleen het onderstel (chassis) met de motor.
Door diverse "koetswerkbouwers" werd er dan een
koetswerk op ontworpen. Dat leverde dan een grote diversiteit op van wagens van dezelfde "Baureihe".
Vorige zomer bekroop mij opeens de lust om mij een levensgrote Mercedes-Benz aan te schaffen, mede door
toedoen van mijn jongere broer die een paar oldtimers
van het merk BMW bezit. Aangezien mijn favoriete
Mercedes-Benz-modellen de pontons, de W115 /8 en de
W123 zijn, kwam ik in contact met een persoon die om
praktische redenen zijn W123 230 E van 1982 verkocht.
De wagen had maar 82.000 km op te teller en verkeerde
zowel binnen als buiten in showroomstaat en dan o.g.
voor een redelijke prijs. De knoop was vlug doorgehakt!
Tot slot vielen mijn ogen op de vermelding van jullie
W123-Club in het maandblad van MBMC, vandaar ........
Michel Coolen
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TECHNIEK VAN DE MERCEDES W123

Slecht-weer-systemen
Ruitenwissers worden door de meeste fabrikanten stief-

Een korte terugblik. Op de modellen uit de jaren vijftig

moederlijk behandeld. Zo niet bij Mercedes-Benz. Daar

en zestig was de zogenaamde "Schmetterlinganordnung"

hebben ruitenwissers altijd een belangrijke plaats in de

erg populair. Deze Vlinderslagwissers waren ook con-

ontwikkeling van personenauto's en vrachtwagens

structief noodzakelijk omdat de Heckflossen (W110) en

gehad.

de beeldschone coupés (W111) over panoramavoorruiten
beschikten die het beste door deze wissers werden gereinigd. Deze wissers wissen op eenzelfde wijze waarop een
vlinder zijn vleugels uitslaat en bereiken daarbij goed de
convex gevormde hoeken van de panoramavoorruit.
Vandaar de naam Schmetterlingwischer. Ook de latere
S-klasse (W108) en Strich-Acht (W114, 115) beschikten
over wissers in de Schmetterlinganordnung.
Door de hogere snelheden van de opvolgende modellen
werd een andere wiswijze noodzakelijk. Op de eerste
S-Klasse die deze naam officieel droeg, de W116 (280S-450
SEL 6.9, 1972-1979) werden de wissers parallel aange-

W110

bracht. Het draaipunt van beide wissers lag dicht bij elkaar, op circa 15 centimeter afstand, zodat de wissers in
bijna elke stand parallel aan de luchtstroom wisten en
bijgevolg niet door de bij grotere snelheden optredende
hogere luchtstroom van de voorruit werden getild. Bovendien is de ruitenwisserarm voorzien van een gestanst
profiel waarop de luchtstroom weinig vat heeft. Ook het
opvolgende model S-klasse (W126) kent de parallelle
plaatsing maar biedt ten opzichte van de vorige modellen
nog een aantal belangrijke verfijningen. Zo is het ruitensproeierreservoir (dat 15 liter wiswater bevat) verwarmd

W111

door het motorkoelsysteem tot een thermosstatisch begrensde temperatuur van circa 40 graden Celsius. Daarnaast zijn de slangen en sproeiers (zes in tegenstelling tot
de tot dan toe gebruikelijke drie of vier) elektrisch verwarmd om bevriezing te verhinderen. En Mercedes-Benz
zou Mercedes-Benz niet zijn als niet ook het rustveld van
de wissers op de voorruit, onder de motorkap, zou zijn
verwarmd door een warmwaterpaneel.
Deze verfijningen moet de W123 ontberen. Bij dit model
vinden we eigenlijk de meest conventionele plaatsing van

W108

de wissers in de hele naoorlogse Mercedes-Benz historie
die pas met de E-klasse (W211) is bevestigd. Pas bij dit
model van Das Haus vinden we weer twee conventioneel
geplaatste ruitenwissers. Immers op de W201 (190-serie)
en W124 en W210 bevond zich de niet altijd alom geprezen eenarmwisser die op W124, W210 en de latere 190ers zelfs nog een zwenkbeweging maakte om in de uiterste hoeken van de voorruit te komen. Destijds een vinding
waarop Mercedes-Benz zeer trots was maar met het
voortschrijden van de aërodynamische inzichten inmiddels achterhaald.
Ondanks zijn profane natuur zijn de W123-wissers zeer

W115
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effectief. Ze bestrijken door een uitgekiende plaatsing

maar liefst 86 procent van de voorruit. Nog lange tijd na
beëindiging van de productie van de W123 een ongeëvenaarde prestatie door conventionele ruitenwissers. Bij
de W123 zijn er nooit verwarmde delen van de ruitenwisinstallatie aangebracht zoals bij de W126 en de opvolgende modellen. De enige verfijning die werd aangebracht is
het aantal ruitensproeieropeningen. In de eerste serie
hebben alle zescilindermodellen vier openingen. De vieren vijfcilindermodellen hebben er officieel slechts drie.

W116

Twee stralen aan de bestuurderszijde en een straal aan de
bijrijderzijde. Deze discriminatie is bij de latere series
vervallen en veel eigenaren volgden dit voorbeeld zodat
originele één-straal-sproeiers aan bijrijderzijde uiterst
zeldzaam zijn. In 1980 werden de ruitenwisserarmen
overigens van een extra bocht voorzien zodat een nog
groter gedeelte van de voorruit kon worden gewist.
Naast de parallelle ruitenwissers werd met de W116 nog
een Mercedes-Benz patent in praktijk gebracht dat ook
op de W123 terug te vinden is: de "Windleitblechen". Deze
aluminium, aan weerszijden van de voorruit geplaatste,
in wagenkleur gelakte en tijdens de bouwtijd van de W123

W123

een maal veranderde profielen houden het wiswater vrij
van de zijruiten en de wagenflank opdat het zijzicht niet
belemmerd wordt en maken een integraal deel uit van
het gepatenteerde Mercedes-Benz-slecht-weer-systeem.
Door de luchtstroom wordt het wiswater via de windgeleidingprofielen over het dak in de aluminium sierlijst
van de achterruit gevoerd dat voorkomt dat de achterruit
besmeurd wordt. Aan de onderzijde van genoemde
sierlijst verlaat het wiswater de achterruit en begeeft zich
in de afwateringskanalen van de kofferruimteopening
om van daaruit aan de kentekenplaatzijde van de achterlichten de auto te verlaten. Dat de achterlichten daartoe
aan de bovenzijde een speciaal profiel hebben zal U niet
verbazen. Mercedes-Benz perfectie tot in het kleinste
detail.
Met de introductie van de T-serie volgde ook een achterruitwisser die noodzakelijk is omdat de T-achterruit door
de bij de T-serie optredende speciale luchtwerveling snel
vervuild. Ter reiniging werd ook een krachtige, separate
sproeierinstallatie gemonteerd met een speciaal reservoir
aan de achterzijde van de wagen.
Voor de fijnproevers en Zweedse kopers had Mercedes-Benz onder SA-kode 600 nog een trouvaille beschikbaar
die de kroon vormt op het Mercedes-Benz-slecht-weer-systeem: de "Scheinwerferreinigungsanlage". Deze koplampwissers zijn sinds 1973 in Zweden verplicht maar
konden ook in andere landen worden besteld. De eerste
koplampwisinstallatie werd door Mercedes-Benz geleverd op de Mercedes-Benz 600 (W100) en in serieproductie genomen op de Streep Acht (W114, 115).
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Het systeem bestaat uit de door twee aparte elektromotoren aangedreven wissers die een groot deel van het
koplampglas bestrijken. Op de bumper bevinden zich
twee, afhankelijk van de bouwserie chromen of kunststof,
sproeiers die het koplampglas besproeien. Deze sproeiers
worden gevoed door een aparte sproeipomp op het
grotere sproeiwaterreservoir die boven de voorruitsproeierpomp is aangebracht. Indien stand- of dimlicht
is ingeschakeld worden de koplampwissers bediend
nadat de voorruitsproeier wordt ingeschakeld door het

SA-code 600: koplampwisser met sproeier

indrukken van de combinatieschakelaar aan de stuurkolom. De koplampsproeiers sproeien en de koplampwissers wissen dan twee keer. Een belangrijk extra voor de
verkeersveiligheid omdat een vervuilde koplamp tot
zeventig procent minder licht geeft.
Ruitenwissers hebben onderhoud nodig. Het wisserblad
moet regelmatig worden vernieuwd. Het is onnodig de
gehele wisserarm te vernieuwen. De rubberen bladen
kunnen apart worden vernieuwd. Let erop daarbij wel de
juiste maat te bestellen. Daarnaast dienen iedere 100.000
kilometer de gewrichten van de aandrijfstangen te worden gereinigd en gesmeerd. Genoemde stangen zijn bereikbaar na het verwijderen van de wissers (inclusief de
kunststof beschermkapjes eronder), de luchtinlaatroosters en het ruitenwissermotorafdekpaneel in het midden
onder voorruit. Daartoe met beleid de kunststof bevestigingsklemmetjes verwijderen door de pluggen in het
midden naar binnen te duwen. Probeer de vierkante
pluggen van de roosters (in totaal acht) te redden omdat
het reliëf per bouwserie verschilt en alleen de laatste serie
(met grof reliëf) leverbaar is. De gewrichten van het
stangenstelsel matig invetten.
Na het reinigen en smeren zal men merken dat de wissers
speurbaar soepeler lopen. Een extra bijdrage aan het superieure Mercedes-Benz-slecht-weer-systeem waardoor
ook het rijden bij slecht weer een genoegen is.

123 990 0492

Onderdeelnummers:
+ kunststof kapjes onder de wisserarmen:123 824 0072
+ acht klemmen voor de luchtinlaatroosters:123 990 0492
+ vier klemmen voor ruitewissermotorafdek-paneel: 000
990 2292
De onderdelen zijn nieuw inmiddels niet meer leverbaar
maar wel via Ersatzteile und Artikel rund um den w123
und den w124 (w123-club-service.de) of specialisten
zoals onze gastheer tijdens de recente Technische dag,
Eric Breed.
Fedor Tanke
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EVEN VOORSTELLEN

Edwin Scholtens
Ik ben Edwin Scholtens en woon in
Amstelveen.
Sinds 2015 ben ik de trotse bezitter van een W115 200. Een
erfstuk van mijn vader. Het is een leuke en fijne auto,
alwaar ik en mijn gezin, al veel plezier aan hebben. Ik ben
ook lid van de W114/W115 club en rijd af en toe aan diverse tourtochten mee. Maar toch mist er iets. Vroeger
hadden wij thuis een W123 300D, naast de W115, en dat
was ook een hele fijne auto. Heel veel veilige kilometers
meegemaakt en heel veel plezier mee gehad. Ik heb er in
leren rijden, en met aanhanger erachter, en gaan. Toen
kon dat nog, minder (politie) controles enz. Later heb ik
de auto dan ook van mijn vader overgenomen. Totdat ik
via mijn toenmalige werk een leaseauto kreeg en toen heb
ik hem, nu helaas, weggedaan.
Verder ook niet meer zoveel aan gedacht, ik had tenslotte de W115 om lekker van te genieten. Totdat ik vorig jaar
hier in de buurt een W123 zag rijden. En toen begon het
toch weer te kriebelen. Het is toch een mooie auto, een
echte oldtimer aan het worden. En dus ben ik begonnen
aan de grote zoektocht. Wat voor type wil ik hebben.
Vanwege de huidige regelgeving vallen de diesels voor
mij af. Het moet dus een benzine variant worden. Maar
ja wat voor een. En wat moet erop en aan zitten. Welke
kleur enz. Allemaal vragen die eerst helder moet worden.
Gelukkig heb je verschillende auto-sites een kun je een
goed beeld krijgen van wat er allemaal in de aanbieding
is en wat het ongeveer moet kosten. Ook op marktplaats
kom je het e.e.a. tegen. Na een tijdje, al googelend, kom
ik op de W123 club site waar een leuk verhaal over de
geschiedenis van de auto en de motoren staat. Heel verhelderend! En het zal daarom een 200 of 230 moeten
worden. En om mijn wens om toch de trotse bezitter van
een mooie W123 te worden, ben ik daarom ook maar
gelijk lid geworden van de W123 club. Tja en nu nog een
auto.
Inmiddels zijn we twee weken verder en de zoektocht
heeft inmiddels tot resultaat geleid. Ik heb een mooie auto
gevonden. Een 230E uit '84. Een in Duitsland geleverde
auto en in 2009 naar NL gehaald. Ik had hem afgelopen
december al op de diverse sites zien staan. Maar nog geen
(prori)tijd gevonden om mij er verder in te verdiepen. Tot
deze week (eind januari), en maar eens gebeld voor meer
info. En het verhaal klonk goed. Dus gelijk maar voor de
volgende dag een afspraak voor bezichtiging gemaakt.
Volgens het verhaal was de vorige eigenaar een verzame-
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laar en hobby restaurateur en had de auto (het plaatwerk)
helemaal weer in orde gemaakt. En bij bezichtiging zag
hij er inderdaad heel goed en strak uit. Wel zijn er op het
eerste oog wat (kleine) puntjes ter verbetering/verfraaiing. Maar ik kon ook verder niets opvallends (groots)
vinden, maar goed, ik ben ook geen expert. En de kleine
dingen zijn dan voor mij weer een leuke vrijetijdsbesteding. En na aankoop wil ik hem dan sowieso laten keuren
(aankoopkeuring) bij een erkende MB-dealer, zodat ik
enigszins weet wat ik heb en wat ik kan verwachten.
Dus ik heb maar ja tegen de verkoper gezegd. En met een
verse APK wordt hij dan volgende week bij mij thuis afgeleverd. Ik ben benieuwd……
Inmiddels zijn we alweer een week verder en zie ik op de
RDW OVI site dat hij is goedgekeurd voor de APK tot in
2024. Ik verheug mij al op zijn komst.
En inderdaad is hij dan volgens afspraak, weer een week
later, bij mij thuis afgeleverd. En gelijk maar even een
rondje gemaakt. Het is wel even weer wennen om in een
W123 te rijden (na zoveel jaar in het eerdere model W115).
Maar gelukkig went het snel. Na het ritje heb ik hem
gelijk maar in de garagebox gezet. En de MB-dealer gebeld voor een afspraak m.b.t. de aankoopkeuring en voor
een grote beurt. Ik wil toch weten wat de algemene staat
is, en wat de staat qua onderhoud is. Een goed beginpunt
voor hopelijk veel rijplezier.
Wellicht tot binnenkort op een meeting.

ZATERDAG 9 APRIL 2022 TE MAARSSEN

Uitnodiging ALV & Voorjaarsrit
Hierdoor nodigen wij u uit voor de
algemene ledenvergadering en de
voorjaarsrit. Het doet ons veel ge
noegen om u allen weer te mogen
begroeten bij “De Heeren van
Maarssen”, Maarsseveensevaart 7A
te Maarssen.
Wij ontvangen u graag met koffie of thee en iets lekkers
dat we u namens de MB W123-Club Nederland kunnen
aanbieden.
Onderstaand treft u het programma van onze dag aan.
• Vanaf 10:00 uur inloop en elkaar begroeten.
• Om 11:00 uur starten we met de Algemene Leden
Vergadering. Deze duurt tot 12:30 uur. In dit
boekje vindt u het jaarverslag en de notulen van de
vorige vergadering.
• Van 12:30 tot 13.30 uur is er de mogelijkheid om te
genieten van een heerlijke lunch (voor eigen rekening).
• Om 13.30 uur vertrekken we voor een prachtige rit
door het Gooi. De echte Gooise plaatsen zijn Hilversum, Bussum, Naarden, Laren en Blaricum.
Genieten van open gebieden met heide en bos.
• Om 17.00 uur zien we u graag weer voor de clubborrel bij “De Heeren van Maarssen” te Maarssen.
Ook de borrel wordt u door het bestuur aangeboden.
• Als afsluiting van deze dag en start van het nieuwe
seizoen beginnen we om 18.00 met een buffet ook
bij “De Heeren van Maarssen”. (voor eigen rekening)

Het bestuur hoopt u op 09 april te mogen begroeten.
Erik, Peter, René & Rigte
De evenementencommissie
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N otulen

MB W123-Club Nederland
V an:
A an:
c.c.
Onderwerp:

KH
FT, H JV , JdW , RM
A lgemene L edenvergadering MB W 123-C lub N ederland
24 april 2021

D atum:
T ijd:
Plaats:

24 april 2021
10:00 – 12:00 uur
Online V ideoconference via Teams

N r.
1

Onderwerp:
Opening en woord van welk om door de voorzitter
V oorafgaand aan het begin van de ledenvergadering worden twee films over Mercedes-Benz getoond:
Z erreißproben en Sternfahrt 1976.
Fedor Tanke heet iedereen hartelijk welkom en opent de vergadering om 10:00 uur.

2

Benoeming notulist (art. 14 lid 2 statuut)
K arel H erberigs wordt benoemd tot notulist.

3

V aststelling aantal stemgerechtigde leden (art. 14 lid 3 statuut):
H et aantal aanwezige stemgerechtigde leden bedraagt volgens de TEA MS-participantenlijst: 22

4

V aststelling agenda door de vergadering
Geen vragen over de agenda en geen toevoegingen. De agenda wordt door de vergadering aldus
vastgesteld.

5

V aststelling notulen A L V 14 november 2020
De notulen van de online A L V (via T EA MS) op 14 november 2020 worden akkoord bevonden en aldus
vastgesteld.

6

T erugblik op het afgelopen verenigingsjaar door de bestuursleden
V oorzitter (Fedor T ank e):
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. H et afgelopen jaar kende echter veel beperkingen waardoor we slechts enkele
evenementen konden uitvoeren. De ‘technische dag’ in 2021 w as georganiseerd als filmopname
die online bekeken kan worden, tevens hebben we een mooie toertocht in september kunnen
doen. Maar we hopen nu toch echt dat we over niet al te lange tijd weer van de gebruikelijke
activiteiten mogen genieten.
De goede samenwerking binnen het bestuur wordt bevestigd door de bestuursleden.
De werkzaamheden van de redactie worden besproken en de waardering voor Martin van
A arsen en Paul V ossen wordt uitgesproken.
Penningmeester (H enk -J an V ersluis):
H enk-Jan geeft aan dat et voor de penningmeester een gunstig jaar is geweest. H et jaar is
afgesloten met een w inst. H et niet doorgaan van activiteiten en de doorgevoerde
contributieverhoging heeft hiertoe geleid. N adere toelichting volgt in de agendapunt 7.
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Secretaris (K arel H erberigs):
De situatie m.b.t. het ledenverloop wordt toegelicht. D e details staan vermeld in het jaarverslag.
De online aanmeldingsmogelijkheid voor aspirant leden wordt toegelicht.
H arry Brasker wist de Toyota C rown te herkennen ! H ulde !
T echnisch referent (J aap de W it):
Jaap de W it geeft een toelichting over de techniek.
H et was een rustig jaar, waarin maar enkele leden zich gemeld hebben voor hulp en/ of
reparatie. Jaap geeft aan dat het moeilijker wordt om onderdelen te verkrijgen. De Duitse W 123
C lub laat zelf onderdelen maken en dit kun je zien op hun w ebsite. Ook wij kunnen bij deze club
onderdelen bestellen:
https:/ / w123-club-service.de/ produkt-kategorie/ ersatzteil-und-ausruestung/
Er is bij onze technisch referent veel expertise over het onderhoud van de W 123. U kunt altijd
contact opnemen om uw vragen te stellen.
Evenementen (R ené M etz):
René Metz geeft een overzicht van de activiteiten die in 2020 wel konden plaatsvinden:
 11 januari 2020 N ieuwjaarborrel met MBC B en MBA C
 7 maart 2020 technische dag bij H enk Groot
 In de zomer op 19 september 2020 een tourrit vanuit Garderen.
 Eindejaarscadeau opgestuurd aan de leden
De overige details van de evenementen van 2020 staan in jaarverslag.
René spreekt waardering uit voor alle leden van de evenementencommissie voor hun toew ijding
en inzet bij de organisatie van de activiteiten in 2020.
Peter Rijsmus heeft inmiddels de rol van Patrick W okke overgenomen en daarmee is de
evenementencommissie weer compleet. De vergadering heet Peter Rijsmus welkom.
7

V erslag van de penningmeester en toelichting op de balans 2020 en de staat van baten en lasten 2020
H enk-Jan V ersluis geeft uitleg over de financië le gegev ens zoals die staan afgedrukt in het
jaarverslag 2020.
Er is veel geld overgebleven omdat er heel weinig evenementen waren.
T evens is er minder uitgegeven aan drukwerk en waren er geen kosten voor on site
bestuursvergaderingen en redactievergaderingen als gevolg van de C OV ID19 beperkingen.
L ouis van V liet vraagt waarom we een accountantsverklaring laten uitvoeren. Dit doen we om
de administratie te formeel te laten controleren en hiermee de kansen op malversaties te
beperken.
De kascommissie had schriftelijk een vraag gesteld over de clubgereedschappen. Deze
clubgereedschappen zijn in het verleden afgeschreven in een periode van 5 jaar en daarom staan
die niet meer in het huidige financië le overzicht. W e nemen op advies van de kascommissie de
lijst met gereedschappen over in het volgende jaarverslag.
In de balans op pagina 10 van het jaarverslag wordt een standaard (afgesproken) bedrag
gereserveerd voor accountantskosten. Deze kosten worden naar rato van de daadwerkelijk
bestede uren berekend en het verschil wordt verrekend in de V erlies en W inst rekening
H et evaluatierapport van de financië le administratie zoals dit door de accountant is
gepresenteerd is beschikbaar. H et is voor de ledenvergadering ter inzage aan te vragen.
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8

V erslag k ascommissie 2020
De kascommissie is niet fysiek bij elkaar kunnen komen maar heeft alle financië le stukken voor
het verenigingsjaar 2020 van de penningmeester ontvangen en gecontroleerd.
De akkoordverklaring van de kascommissie (T heo K ort en Jos V ermeulen) voor de financië le
stukken van 2020 is ondertekend op 13 april 2021 en overhandigd aan het bestuur.
De kascommissie is vandaag helaas niet aanwezig in de ledenvergadering en derhalve leest de
penningmeester de verklaring van de kascommissie voor tijdens de vergadering en laat deze
zien middels het delen van zijn beeldscherm is TEA MS.
De waardering voor de inzet en zorgvuldige controle van de kascommissie wordt uitgesproken.
De penningmeester licht ev eneens toe dat het volledige bestuur bij elke vergadering (5x per jaar)
alle saldo’s van de club controleert en in de notulen voor akkoord bevestigt.
V ragen van de A L V en de kascommissie worden toegelicht:
 De accountantskosten worden begroot en de werkelijke kosten worden geboekt en in het
resultaten overzicht verrekend. Deze kosten kunnen lager zijn zoals in 2020 het geval
was.


De gereedschappen zijn in het verleden aangekocht en in een periode van 5 jaar
afgeschreven. Deze staan dus nu niet meer op de balans. N avraag bij een taxateur leerde
ons dat het vrijwel niet mogelijk is om de gereedschappen te laten taxeren. De
gereedschappen zijn niet zeldzaam en kunnen nog gew oon gekocht worden. Een taxatie
zou meer kosten dan de waarde van de materialen. L eden die gereedschappen willen
lenen betalen daarvoor een borg.



Er wordt besloten om vanaf komend jaar een hoofdstuk in het jaarverslag op te nemen
met een overzicht + foto van de gereedschappen.



De hoogte en de bestemming van het eigen vermogen wordt toegelicht. W ij houden een
buffer ter hoogte van 2x de waarde van de jaarlijkse contributie voor situaties zoals
bijvoorbeeld beperkte beschikbaarheid van onderdelen die dan in samenwerking met de
Duitse club nieuw gemaakt kunnen w orden zodat de leden geholpen kunnen w orden.

De ledenvergadering neemt het advies van kascommissie over om het gehele bestuur décharge
te verlenen voor het gev oerde (financië le) beleid in het jaar 2020.
9

G oedk euring jaarverslag 2020 (met toelichting), balans 2020 (met toelichting) en staat van baten en
lasten 2020 (met toelichting).
H et jaarverslag van 2020 evenals de balans en de baten en lasten zijn afgedrukt in het jaarverslag
van 2020 dat aan alle deelnemers van de A L V is verstuurd. H enk-Jan V ersluis geeft een
toelichting op de gegevens.
De ledenvergadering keurt het jaarverslag, de balans en de baten en lasten van 2020 met
algemene stemmen goed.

10

D écharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid in 2020 en de rek ening en verantwoording 2020.
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 2020. Er werden geen verdere vragen gesteld door de deelnemers aan de
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ledenvergadering.
11.

12

V aststelling begroting 2021 met nadere toelichting van de penningmeester.
H enk-Jan V ersluis bespreekt de begroting voor 2021 zoals die opgenomen is in het jaarverslag.
Gezien de situatie in 2021 zullen de kosten voor evenementen duidelijk lager zijn dan verwacht.
De begroting voor 2021 wordt akkoord bevonden door middel van ‘digitale’ handopsteking in
de ledenvergadering.
Benoeming k ascommissie voor het verenigingsjaar 2021 uit de leden (art. 16 lid 1) met nadere
toelichting door de penningmeester
V oor 2021 worden de heren N ico van der Meer en Jos V ermeulen als kascommissie benoemd
waarvoor dank aan hen en aan de vergadering.
Eric den H ertog is beschikbaar als reserve lid voor de kascommissie 2021.
T heo K ort wordt dank gezegd voor zijn diensten aan de kascommissie 2020.

13.

14

R ondvraag:
 De voorzitter heeft een vraag ontvangen van C onrad Steinebach: De FEH A C heeft op 9
december 2020 een “platform-bijeenkomst” Mobiel Erfgoed georganiseerd. Conrad zou graag
een verslag of terugkoppeling hiervan willen ontvangen. W e hebben echter tot nu toe geen
terugkoppeling gekregen van de FEH A C . Ook L ouis van V liet heeft hier, binnen de MBA C , geen
verdere informatie over ontvangen. In Den H aag is eveneens goed gereageerd op dit voorstel.
De evenementencommissie heeft de circulaire op de Facebookpagina van de club geplaatst.


Fedor Tanke stelt een vraag aan de voorzitter van de MBA C (L ouis van V liet): H et lijkt dat MB
steeds minder interesse heeft in de ‘gew one’ klassieke MB. De problemen met de EPC en de
website zijn hier een voorbeeld van alsook de verminderde verschijning van het blad MB
C lassic. L ouis van V liet bevestigt dat de contacten met ‘Stuttgart’ moeilijk verlopen. De MBA C
heeft hier hopelijk binnenkort een gesprek over. Jan de Geus (nieuw bestuurslid MBA C ) met
jarenlange dienst binnen Mercedes-Benz N ederland heeft hier ook problemen mee aangezien
veel contactpersonen niet meer aanwezig zijn.



L ouis van V liet stelt een vraag over de nieuwe wet W BT R (W et Bestuur en T oezicht
Rechtspersonen): V olgens Fedor Tanke lijkt het er nu op dat we hierdoor niet onze statuten
moeten aanpassen. W e zullen hier echter in de komende bestuursvergadering nader naar kijken
en aanpassingen uitvoeren indien nodig.



Fedor Tanke geeft aan dat N ico Ockhuisen zijn museum in de omgeving van Baarn heeft
geopend en hierin is ook een bibliotheek opgenomen met veel informatie over Mercedes-Benz.
W e gaan deze bibliotheek rubriceren zodat later ook leden van de diverse MB clubs deze
literatuur kunnen raadplegen.

A fsluiting
De voorzitter spreekt zijn dank uit voor het organiseren van de vergadering en spreekt de hoop uit dat
we elkaar spoedig w eer op de normale manier kunnen ontmoeten. U wordt uitgenodigd om onze
website regelmatig te bezoeken w aarop we een actueel overzicht zullen publiceren:
www.mbw123club.nl
De vergadering wordt afgesloten om 11:10 uur.
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AGENDA

Clubevenementen
22 januari 2022 Bestuursverg. + redactie
5 maart 2022 Technische dag

Eric Breed K lassiekers & Y oungtimers

19 maart 2022 Bestuursverg. + redactie
9 april 2022 A L V + V oorjaarsrit

De H eeren van Maarssen

18 juni 2022 Bestuursverg. + redactie
2-4 september 2022 Z omerevenement

L andhotel Neumühle Enkirch Duitsland

17 september 2021 Bestuursverg. + redactie
29 oktober 2021 N ajaarsrit

n.n.b.

19 november 2021 Bestuursverg. + redactie

S tammtisch
Z uid-W est
7 mei 2022 Stammtisch Z uidwest
6 augustus 2022 C afé-Restaurant De Cockpit
12 november 2022 V liegveld Seppe
Gastheer Jaap de W it

N oord-W est
12 maart 2022 Stammtisch N oord-W est
De Z oete Inval
10 september 2022 H aarlemerstraatweg 183
2065 A E H aarlemerliede
Gastheer René Metz

i.v.m. corona onder voorbehoud

De Stammtisch heeft als bedoeling de clubleden
een gezellige middag te bieden op regionaal
niveau. Uiteraard zijn ook andere Mercedes-Benz
liefhebbers hierbij welkom. De middag kent geen
programma en is dus slechts als koffieklets of
olie-praatmiddag bedoeld. A lles mag, niets moet,
zelfs aanmelden is niet verplicht.

De Stammtischen zijn op zaterdag tussen 14.00
tot 17.00. N atuurlijk kan het uitlopen als het erg
gezellig is. V eel W 123 plezier.

N oord-Oost
9 april 2022 Stammtisch N oord-Oost
9 juli 2022 C afé-restaurant De Mol
8 oktober 2022 H einoseweg 32
8026 PD Z wolle
Gastheer Rigte Brouwer
De Mercedes-Benz 280 CE uit 1985 van Dhr. A ndré Brouwer.
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Quiz

www.editoo.nl

OPLOSSING RAAD HET ONDERDEEL
KOERIER 4-2021:
"AFDICHTING KLOKKENBEHUIZING"

RAAD HET ONDERDEEL:
TIP: HIER GAAT VEEL LUCHTIGS
DOORHEEN
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