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DE MERCEDES ONDER DE BESTELWAGENS

Mercedes TN/T1-serie
In Braunlage in het Harzgebergte
wordt in 1977 een nieuwe bestel
wagenmodelserie door Mercedes-
Benz met de types 207 D, 208,
307 D en 308 aan de pers gepre
senteerd. De productie van de in
tern genaamde TN (Transporter
Neu) serie begon in januari in de
fabriek in Bremen.
Niet alleen ten opzichte van zijn voorganger, die in basis
nog uit de jaren 50 stamt, maar ook ten opzichte van de
concurrentie ziet de nieuwe Mercedes-Benz TN er modern uit. De TN volgt in 1977 de van Hanomag-Henschel
over genomen modellen op. De TN/T1 bestelwagen
modelserie omvatte 207 D, 208, 307 D en 308. Daimler-Benz kondigde het nieuwe voertuigconcept aan als de
"Mercedes onder de bestelwagens", die in 1977 werd
gelanceerd onder de naam "TN" met een totaalgewicht
van 2,5 ton als 207D, 208 tot 3,5 ton als 307D, 308. De
opvallende bestelwagen met korte motorkap werd al snel
uitgebreid met een variant met een bruto voertuiggewicht
van 4,6 ton als 407D, 409D, 410 te herkennen aan de
dubbele achterwielen. De TN-modellen beleefden een
productieperiode van 18 jaar en stelde de norm tot het
midden van de jaren 1990.
Qua design spelen ze met hun afgeschuinde zijruiten zelfs
de pionier voor het hele truck- en bestelwagen programma. Het ontwerp van de TN was bijzonder stijlbepalend.
De gerenommeerde industrieel ontwerper Stefan Heiliger was destijds verantwoordelijk voor de lijnen van de
"Bremer". Als eerste Mercedes-Benz bestelwagen rust hij
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de TN uit met een opvallend uitstekende snuit, waardoor
het uiterlijk van de bestelwagen wordt onderscheiden
van die van zijn voorgangers.
"De uitstekende snuit” is ontstaan door de constructie.
Dit was bij wijze van spreken een vereiste, omdat de
motor zich voorin bevond en ruimte nodig had", legt
Stefan Heiliger uit. Deze creatieve revolutie vond een
sterke echo die resoneert tot op de dag van vandaag.
De speciale nadruk van het merk wordt met zorg gekozen. Meer dan ooit is de nieuwe, uiterst veelzijdige
TN-serie bedoeld om de kloof met personenauto's op het
gebied van rij- en bedieningscomfort te overbruggen. De
globalisering in de zin van vandaag begint in die tijd en
drukt op een bepaalde manier al zijn stempel op de
nieuwe bestelwagenserie. Het toepassingsgebied van de
bestelwagens die in de fabriek in Bremen worden geproduceerd en daarom al snel "Bremer" worden genoemd, is
breder dan in elke andere voertuigklasse. Deze voertuigen moeten zich bewijzen als grootschalige personenauto's, meer combi of minibus, maar ook als camper, ambulance of als lichte vrachtwagen in de vorm van gesloten
bus, dieplader of kipper.
Breed spectrum
Bovendien is het geografische spectrum van het gebruik
ervan breder dan voor de meeste andere voertuigcategorieën. In het Europese stadsverkeer moeten ze net zo
zelfverzekerd meezwemmen als op de internationale
snelwegen van Europa, maar tegelijkertijd moeten ze ook
kunnen omgaan met hobbelige ruwe wegen op de exportmarkten helemaal in het buitenland. Precies 168 standaard beschikbare varianten af fabriek vormen de kleinste gemene deler waaraan de ingenieurs deze grondbegrippen hebben gegeven toen het voertuig in 1977 werd
gepresenteerd.

Als verdere deugden vereisen de specificaties van de
nieuwe TN-serie met de types 207 en 307 D, evenals 208
en 308 ook een hoge zuinigheid en betrouwbaarheid,
onderhoudsgemak en reparatie, evenals rationele productie, die ook extra geschiktheid voor CKD-assemblage
(bouwpakket voor bepaalde exportmarkten) omvat. Het
loont dat de ontwikkelaars de nodige tijd hebben geïnvesteerd voor deze moeilijke taak: de nieuwe bestelwagens maken al snel naam voor zichzelf omdat ze vrijwel
onbekend zijn met kinderziektes.
Niet voor niets heeft Daimler-Benz afscheid genomen van
het eerder beproefde pure voorwiel aangedreven ontwerp en van het voorwielaandrijvings- en frameconcept
voor de nieuwe bestelwagenserie, die later ook vaak "T1"
werd genoemd. Veel meer uitgesproken dan in de L 406

Het Chassis
Een solide basis voor 168 verschillende varianten. Kwaliteit en sterkte van het chassisraam bepalen de levensduur en veiligheid van de gehele wagen. Het chassisraam
van de TN, deze is bij de gesloten uitvoeringen en de
combi opgebouwd uit langs- en dwarsliggers met een
omegaprofiel. Bij de typen met een open laadbak is aan
de bovenzijde een extra tweede omega-profiel gelast. Het
geheel is gepuntlast en voorzien van versterkingen. De
cabine is met het chassis samen gelast tot één geheel. Dit
geeft een extra torsiestijfheid en optimale stabiliteit. Bij
de gesloten bestelwagen is de gehele opbouw meedragend.

DE MERCEDES ONDER DE
BESTELWAGENS

D en L 408 grote bestelwagens die in 1967 werden gepresenteerd en in Düsseldorf werden geproduceerd, is een
korte neus een van de kenmerken van de lichte Bremen-bestelwagens, die in twee opzichten van dit ontwerp
profiteren: aan de ene kant maakt het mogelijk om de
instap achter de vooras te plaatsen en zo comfortabel laag
te houden. Aan de andere kant maakt de korte motorkap
het dagelijkse onderhoud en minder dagelijkse onderhoud aan het voertuig veel gemakkelijker, voor een beter
bereikbaarheid voor onderhoud kan zelfs de gehele gril
omhoog geklapt worden.
De T1 werd in zoveel verschillende uitvoeringen aangeboden dat zelfs kenners tegenwoordig snel het spoor
bijster raken. Naast de 2 verschillende motoren, heeft de
klant de keuze uit 2 wielbases en 2 verschillende hoogtes.
De TN was leverbaar als stationwagon/combi, geslotenbus, enkel chassiscabine of dubbelecabine met openlaad-

De vooras is een vuistas met dubbel T-profiel. De astap wordt met behulp van een fusee en fuseekogel aan het uiteinde van de vooras gemonteerd. De
voorwielen zijn op deze manier verdraaibaar ten opzichte van de starre vooras.
Voordelen van deze constructie:
• Vrijwel geen onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn.
• Grote stabiliteit bij laag eigen gewicht.
• Lange levensduur en robuuste uitvoering
• Goede rijeigenschappen
• Constante bodemvrijheid,
• Lange levensduur van de banden
• Eenvoudig onderhoud, geringe reparatiekosten
• Grote wielinslag, kleine draaicirkel (10,9 mtr.)

bak en kipper, en dit alles met verschillende wielbases,
raam- en deurvarianten. Voor elke branche, van aannemer tot zuivelhandelaar, een TN. Ook bij de openlaadbakken weer voldoende keus. Drie lengtes van 280, 330
of zelfs 390 cm, hoog of laag liggende laadvloer. Ook een
los chassis is leverbaar voor opbouw van bijvoorbeeld de
bekende Hymermobielen, de campers van Hymer/Eriba.
Kortom voor iedere toepassing een uitvoering.
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een kreukelzone waar geen enkele andere transporteur
uit die tijd op kan bogen.
Vanuit het oogpunt van de bestuurder en voorpassagier
is de motor onder de motorkap echter ook in bijzonder
goede handen omdat hij geen ruimte inneemt in het interieur: in de Bremen-bestelwagen is de doorgang naar de
zijkant en in de paneel bus de doorgang naar achteren in
de bagageruimte probleemloos.

De achteras is een banjo-as met ingeperste as-helften in
het cardan en hypoidvertandig van pigon en kroonwiel.
De as-helften hebben een verschillend draagvermogen
(afhankelijk van de max. asdruk). Lange soepele bladveren zonder wrijving en een parabolische karakteristiek op
de vooras en een tweetraps bladverenpakket op de achteras geven, in kombinatie met telescoopschokdempers
optimale rijeigenschappen bij elke belasting. De bladveren zijn geluidsisolerend in rubber opgehangen. De
standaard stabilisator op de vooras vermindert het
overhellen in de bocht en zorgt voor een nauwkeurige
koersstabiliteit, Tegen meerprijs is een stabilisator op de
achteras leverbaar, waardoor het overhellen bij een hoge
zwaartepuntligging verder wordt verminderd. Standaard werden de toentertijd moderne R14 C/M tubeless
radiaalbanden in de breedtematen 175, 185, 205 en 215
gemonteerd die zonder verlies van draagvermogen verder ontwikkeld zijn voor een toelaatbare topsnelheid van
130 km/h.
Remmen
De TN heeft een tweekringsremsysteem met schijfremmen op de voorwielen en trommelremmen achter. Gereduceerde pedaaldruk door een rembekrachtiger. Elke
remtang van de schijfremmen heeft vier remzuigers,
waardoor een gelijkmatige aanlegdruk is verzekerd. De
extra grote en dikke remblokken hebben een lange levensduur. Een last afhankelijke remkrachtregelaar op de
achteras regelt de remdruk al naar gelang de belading.
Gunstige exploitatie, eenvoudig spel voor de monteur
De monteurs in de werkplaats hebben het ook gemakkelijk met onderhoud, tot aan de motorwissel: "Mocht een
motorvervanging nodig zijn", wijst een brochure uit 1977
discreet op dit voordeel, "het goedkope stuurpenontwerp
vermindert de montagetijd aanzienlijk." Natuurlijk laat
Daimler-Benz de kans niet liggen om het ontwerp van de
motorkap te veranderen. Tegelijkertijd kan het worden
omgezet in een pluspunt in passieve veiligheid: de
stuurpen is energie-absorberend en geeft de TN-serie dus
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Er zijn ook verschillende redenen voor een terugkeer naar
de klassieke achterasaandrijving, omdat een bedrijfsvoertuig tractie nodig heeft. En in geval van twijfel is dit het
beste waar de lading zijn plaats heeft en het meeste gewicht op de as duwt: achter. Vanuit economisch oogpunt
is ook de achterasaandrijving via cardanas aan te bevelen
omdat Daimler-Benz gemakkelijk kan terugvallen op de
handgeschakelde en automatische transmissies die voor
dit ontwerp in grote series worden geproduceerd. En tot
slot zorgt het nieuwe, zelfdragende carrosserieconcept
(composietconstructie van het frame met de laadbak)
ervoor dat de laaddrempel ondanks de achterasaandrijving het gewenste lage niveau bereikte.
Opvallend maar zakelijk ontwerp
Ook het opvallende, maar functioneel sobere design van
de nieuwe voertuigen stelt zich volledig ten dienste van
de functie. De zijruiten die aan de voorkant naar beneden
zijn getrokken, pikken bijvoorbeeld de stijgende lijn van
de motorkap op en bieden tegelijkertijd het beste zicht
naar de zijkant. Het vierkante ontwerp van de laadruimte is bedoeld om zoveel mogelijk ruimte te creëren in de
laadruimte met een maximale capaciteit van 11,4 kubieke
meter. De zijwanden zijn praktisch loodrecht met bijna
vierkante wielkasten vormen: beide maken het voor de

bestuurder gemakkelijk om dozen en kisten te stapelen.

houd van 2,3 liter, M115 met de Pierburg vlakstroom

Een ander kenmerk van de stationwagen, bus en paneel-

carburateur bekend uit de 230, die lagere (8:1) kompressie

wagen is het zijdelings verhoogde dakframe, dat het en-

heeft met 85 pk in plaats van 109 pk en daardoor genoegen

semble niet alleen een zekere stilistische flair geeft, maar

neemt met normale benzine. Ook de versnellingsbakken

ook het gebruik van grote deuren met uniforme afmetin-

kennen we uit de W123-serie, echter zijn de tandwielen

gen mogelijk maakt. Kortom, de achterste vleugeldeuren

en synchromesh ringen wel verzwaard.

reiken tot onder het dak en maken ook bijna de hele
breedte van de laadruimte vrij: de Bremen-bestelwagen

Met de introductie van de 4,6-tons 407 D-variant in 1981

is ook ideaal uitgerust voor ladingen van omvangrijke

wordt het vermogen van de 2,4-liter OM 616 dieselmotor

aard. Als optionele extra levert de fabriek ook schuifdeu-

verhoogd naar 53 kW (72pk) waarmee de fabriek vanaf

ren aan de zijkant links, rechts of beide zijden, evenals

1982 ook de typen met een totaalgewicht tussen 2,5 en 3,5

een tegenhanger met een openingshoek van 270° in plaats

ton uitrustte.

van de standaard dubbele vleugeldeur aan de achterzijde
met een openingshoek van 90° tot 180°.
Ook de chauffeurswerkplek biedt voldoende comfort.
Daimler-Benz rust de nieuwe bestelwagens standaard uit
met een in lengte- en hoogte verstelbare bestuurdersstoel.
Achter de dik omschuimde tweespaaks stuurwiel biedt
het goed zichtbare en duidelijk gestructureerde dashboard in één oogopslag alle benodigde informatie. De
grote voorruit met een totale kijkhoek van 35° zorgt voor
het beste zicht naar voren. Verwarming en ventilatie
kunnen gebruik maken van een tweetraps blower, de
viertraps synchrone transmissie werkt soepel en nauwkeurig. Het nieuwe recirculerende balstuursysteem doet
zijn dienst even licht als precies en de draaicirkel van
slechts 10,9 meter maakt sommige auto's groen van jaloezie. De fabriek vult zijn mond niet te veel als hij klanten
belooft: "Als je in het nieuwe Mercedes-busje rijdt, heb je
het gevoel dat je in een auto zit."
Krachtige motoren en vier en later vijf versnellingen
Krachtige motoren dragen hun steentje bij om het werk
van de bestuurder achter het stuur zo gemakkelijk mogelijk te maken. Er is eerste instantie keuze uit twee viercilindermotoren, die zich al vele malen hebben bewezen:
een krachtige, soepel lopende 2,4-liter dieselmotor, OM
616 bekend uit de 240D, met een vermogen van 48 kW
(65pk) en een 63 kW benzinemotor met een cilinderin-

INTERNE CODE LUIDDE 601, 602, 611
Hoewel al gepland vanaf in 1978 werd pas vanaf 1982 de
vijfcilinder OM 617 uit de W123 300D met een cilinderinhoud van 3,0 liter ook beschikbaar voor alle gewichtsklassen, met een vermogen van 65 kW (88 pk). aangeboden
als 209D, 309D en 409D. Ook de prestaties van de benzinemotor stijgen: 70 kW (wordt gemobiliseerd door de M
102 carburateurmotor, met 2299 cc, die vanaf 1982 ook in
alle gewichtsklassen beschikbaar was en de M115 2.307
cc vervangt.
De TN voorzien van de M102-motor krijgt de typeaanduiding 210, 310 en 410. Met de nieuwe motoren vervangt
een vijfversnellingsbak tegelijkertijd de originele vierversnellingsbak en vanaf nu is er ook een viertrapsautomaat
tegen meerprijs leverbaar.
Zo up-to-date gehouden, doen de Bremen-busjes het
goed. Alleen al in 1986 had het aantal verkochte eenheden
de grens van een half miljoen benaderd. Strikt genomen
dragen zij op dit moment echter niet langer de naam
"Bremer", aangezien Daimler-Benz de productie van de
TN-serie al in 1983 naar Düsseldorf had verplaatst voor
de productie van grote bestelwagens om de voormalige
Borgward-fabriek in Bremen te kunnen gebruiken voor
de productie van personenauto's o.a. de nieuwe W201 en
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W123 stationwagens. Al in 1980 begon de fabriek in
Düsseldorf de T1 parallel te produceren.
In het najaar van 1988 wordt TN voor de tweede keer
opgefrist en voorzien van de nieuwe dieselmotoren uit
de W124-serie, de 2,2 ltr OM601 4-cilinder met 58 kW
(79pk) als 208D, 308D en 408D en de 2,5 ltr OM602 5-cilinder met 70 kW (95pk) als 210D, 310D en 410D. Het
vermogen van de M102 wordt verhoogd naar 77kW (105
pk). De typeaanduiding van deze varianten blijven onveranderd. De nieuwe serie is te herkennen aan de aerodynamische kunststof afdekprofielen aan de a-zuilen.
Ook de regengoot boven de voorruit is voortaan afgedekt
met een zware kunststofstrip. Comfortverhogende
maatregelen wordt er getroffen in de cabine, vooral het
motorgeluid wordt extra gedempt.
De nieuwe motoren bieden niet alleen op papier veel
voordeel. Naast het vermogen stijgt ook de trekkracht
over het gehele toerental. De motoren zijn tussen de 46
en 53 kg lichter dan hun voorgangers waardoor laadcapaciteit toeneemt. De nieuwe Getrag vijfversnellingsbak
heeft een andere overbrenging en de gehele aandrijflijn
is ontworpen voor een lager brandstofverbruik, aanzienlijk lagere uitlaatemissies en drastisch verminderde geluidsontwikkeling. Met 80 km/u in de vijfde versnelling

EEN SOLIDE BASIS VOOR 168

produceert de nieuwkomer slechts 78 dB(A) interieurge-

VERSCHILLENDE VARIANTEN.

luid – destijds een schitterende waarde. En als er toen al
een wettelijke regeling was geweest, zoals bij de personenautos, zouden de nieuwe bestelwagens als emissiearm zijn geclassificeerd.
Door al deze maatregelen neemt het verbruik met bijna
20% af ten opzichte van de oude motoren. Tegelijkertijd
speelt Mercedes-Benz een echte troefkaart in de veiligheidstechniek: de T1 krijgt op verzoek een antiblokkeerremsysteem (ABS). De technologie van bestuurbaarheid
van het voertuig ondanks noodremming, die al bekend
is van de personenauto, zal voor het eerst worden geïn-
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stalleerd in voertuigen van deze omvang en dit ontwerp
- een echte mijlpaal voor meer veiligheid in de bestelwagen.
De prijzen op de Nederlandse markt varieren tussen hfl
26.000 en hfl 34.000. Daarmee is de bestelwagen iets
voordeliger dan de goedkoopste Mercedes-Benz dieselauto van de W123 modelserie, de 200 D (hfl 35.000 excl.
Btw/ 1982)
In deze configuratie gaat de T1 zijn laatste zes jaar in. De
genoemde maatregelen dragen bij tot de consolidering
van haar positie; er is op dat moment veel beweging op
Westfalia James Cook op basis van de 307 D

de Europese markt, de belangrijkste concurrent is de Ford
Transit, nieuw geïntroduceerd in 1986, terwijl de Volkswagen LT geleidelijk achteropraakt. Ook in de Fiat/Citroën/Peugeot serie met C25/Ducato/J5 en Renault zijn
lichte vernieuwingen voldoende.
De dieselmotor maakt bijna 90% van de produktie aantallen uit en iets meer dan 10% de benzinemotor. Terwijl
de benzinemotor voornamelijk werd gebruikt voor ambulances, brandweerwagens, speciale bestelwagens voor
koude gebieden, gaven commerciële kopers de voorkeur
aan de dieselmotor vanwege het lagere brandstofver-

Een Hymermobiel 560 uit 1992 met naar keuze 105 pk benzineof 95 pk dieselmotor

bruik en de beste betrouwbaarheid.
Na 18 jaar productie werden er 970.000 stuks van de
Bremer Transporter geproduceerd. In 1995 droeg de T 1
eindelijk zijn in de loop der jaren gevestigde technische
basisconcept over aan het volgende grote vlaggenschip
van Mercedes-Benz Vans: de Sprinter. En zo eindigt één
succesverhaal met het begin van een nieuw.
Martin van Aarsen
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VERSLAG

Technische dag 16 juli 2022
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Kudelstaart… 2e technische dag en
collectie aanschouwen
Zaterdag 16 juli 2022
Rond 13.00 uur rijden de deelnemers het terrein van
Reinier Groenveld. Op verzoek van een 20-tal leden een
vervolg van de technische dag in maart 2022. Uitleg door
Fedor en Max over de zelfwerkzaamheden van de W123.
Tevens het bezichtigen van de collectie Benz’ n van Reinier.
We worden hartelijk ontvangen door Cees en Reinier in
een grote ruimte met een bijzondere collectie Mercedes-Benz’ n. Menigeen kan niet wachten om de auto’s van
dichtbij te bekijken.
Onder het genot van een kop koffie, geserveerd door
Hilda, worden de deelnemers welkom geheten en in 2
groepen verdeeld. Een groep die zo’n 1,5 uur naar Fedor
en Max gaat luisteren en een groep die met Cees een ronde
langs de auto’s maakt. Er wordt direct duidelijk gemaakt
dat het kijken naar de auto’s iets is wat je met de ogen
doet en niet met je handen.
Cees nodigt zijn groep uit om hem te volgen en vertelt
zeer enthousiast over de prachtige auto’s. Bijzonder is dat
Cees nagenoeg over iedere auto een stuk geschiedenis
met ons deelt. De ene auto is nog mooier dan de andere!
Iedere dag, werkdag, lopen zowel Cees als Reinier hun
ronde door de hal om de conditie van net name de accu’s
te controleren. Dit is zoiets van; geef mij een baan die bij
mij past en ik hoef nooit meer te werken. Geweldig om
zo de dag door te brengen.
De andere groep volgt Fedor en Max naar een gele W123
die in een garage op de brug staat. Het is de auto van
Hans Härtel. Hans is zeer benieuwd wat het bekijken van
zijn auto door deskundigen gaat opleveren. Aan de hand
van het boekwerk Onderhoud worden stap voor stap
diverse aandachtspunten besproken. Hans stelt al gauw
vast dat zijn W123 meer nodig heeft dan het alleen maar
nalopen van diverse aandachtspunten. Fedor en Max
adviseren om op korte termijn een afspraak met een garage te maken. Hans neemt dit ter harte en heeft inmiddels
door bemiddeling van Fedor het e.e.a. uitlaten voeren.
Na een korte pauze wisselen de groepen. Met net zoveel
enthousiasme leidt Cees de 2e groep rond langs de bijzondere collectie. Er staan auto’s bij die je overwegen om
met Reinier te gaan praten of de auto mogelijk te koop is.

11

Cees maakt al snel duidelijk dat je dat kan vergeten.
Reinier koopt auto’s omdat deze bijzonder zijn, in prima
staat en een aanvulling zijn op de collectie. De foto’s gemaakt door Martin van deze collectie spreken voor zich.
Onder het genot van een drankje wordt de dag rond 5n
afgesloten. Het bestuur dankt de gastvrouw en gastheren
door het aanbieden van een kleine attentie. Geleidelijk
aan starten de deelnemers hun W123 en rijden huiswaarts.
Hilda, Cees en Reinier, oprechte dank voor deze leuke,
interessante en mooie middag.
Namens het bestuur – René Metz-Inden
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ZOMEREVENEMENT 2022

Enkirch an der Mosel
Zomertreffen 2022… Enkirch an der Mosel Duitsland
Na een paar jaar door corona gedwongen om dichtbij huis
te blijven pakken we de draad weer op. Op weg naar
Enkirch voor een Zomertreffen met zo’n 30 equipes en
ruim 50 deelnemers. Een Zomertreffen zoals we dat al
jaren organiseren. Verzamelen dichtbij de grens om koffie
te drinken eo te lunchen. Voor deze trip rijden we naar
bij La Place aan de A2 bij Weert. Men begroet elkaar,
maakt kennis met nieuwe leden. Na een welkomstwoord
worden het rallybord + routeboek uitgedeeld.
Rond half 2 vertrekken de deelnemers richting Enkirch.
De meeste kiezen ervoor om de route te rijden volgens
het routeboek en een aantal rijden via Duitsland om o.a.
nog even goedkoper te tanken. We hadden het weer mee,
geen brandende zon op onze W123. Met name voor de
W123 die zijn aangewezen op het rijden met ramen open
bij mooi, heel mooi weer. Rond 18.00 uur zijn de meeste
gearriveerd bij Landhotel Neumühle en halen de sleutel
van de kamer op. Na het opfrissen wordt het terras bezocht en het is direct gezellig. Men heeft er zin in. Zin in
om er een leuk en mooi weekend van te maken.
Een whatsapp wordt gestuurd naar de deelnemers:
Welkom in Enkirch – het diner wordt om 19.30 uur geserveerd in de Landhaussaal. Je kunt om 19.15 uur aan
tafel en daarna een stukje tekst over de consumpties.
Geleidelijk aan zoekt men een plaats in de eetzaal. Een
woord van welkom door de voorzitter en een toelichting
op de loop naar het buffet. Al snel worden er contacten
gelegd met de buurtjes aan de tafel. Het ademt een sfeer
uit van harmonie, ontspanning. Even op een plekje aan
de andere kant van de wereld, in de vallei van “het niet
weten”.
Het is zo gezellig dat de meerderheid de geplande quiz
voor gezien houdt. Een klein aantal waagt zich eraan om
de vragen die gesteld worden door het geweten van de
club te beantwoorden. Daarna wordt wederom het terras
opgezocht om de dag af te sluiten met een drankje.
Na het ontbijt op zaterdag wordt een route gereden. Voor
deze route hebben wij gebruik gemaakt van RouteYou.
Een tool waarmee een kaartje, bijzondere plekjes en de
route in tekst wordt uitgeprint. En dat is even wennen,
het gaat de één makkelijker af dan de ander. Een prachtige route door pittoreske plaatjes en binnenwegen, een
oase van rust. Aan het eind van de middag rijden de W123
het parkeerterrein op van Landhotel Neumühle. Er wordt
hulp gevraagd om een auto te kraken, de sleutels liggen
in de kofferbak. En ja, de kofferdeksel is dicht. Tja, na wat
proberen wordt de ADAC geraadpleegd. En binnen een
paar minuten is het probleem opgelost. Na de borrel en
het diner wordt er een film vertoond. Uiteraard een film
die ons meeneemt in de geschiedenis van de W123.
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vervolg Enkirch
Het gaat snel, het is zondag! Ontbijten, uitchecken en op
weg naar het Zylinderhaus Museum für Oldtimer und
Technik te Bernkastel-Kues. Terug in de tijd, terug naar
“toen was geluk heel gewoon”. Binnen in het Zylinderhaus wordt direct zichtbaar dat het verleden hier centraal
staat. Het is de bedoeling dat de bezoeker zich weer even
terug in de tijd waant. Oude winkeltjes in een straatje
vormen de omgeving van de gepresenteerde auto’s. Die
zijn vrijwel allemaal van Duitse makelij of hebben een
duidelijke relatie met Duitse merken. Op de eerste etage
is een collectie klassieke motorfietsen ondergebracht. Op
de tweede verdieping staan onder meer oude flipperkasten en andere mechanische spellen. Het is inmiddels
koffie- en lunchtijd. Het restaurant is in hetzelfde pand is
gehuisvest. Het is 13.00 uur, het zit erop. Men zegt elkaar
gedag, handen worden geschud en de W123’s rijden
richting Nederland. Wat kan ik er meer over schrijven.
Nog meer, veel meer. Leuker is het om de deelnemers te
laten schrijven hoe ze die evenement hebben beleefd.
Namens het bestuur – René Metz-Inden
Belevingen van deelnemers:
We vonden het een heerlijk weekend.
Het is ons goed bevallen .
Veel leuke mensen ontmoet in een prachtige omgeving.
Mooie toertochten maar de aanwijzingen zijn moeilijk te lezen
als je dat nog nooit gedaan hebt.
Gelukkig konden we achter Miel aanrijden en kwam het allemaal goed.
Hulde voor de organisatie en het prachtige routeboek
We hopen volgend jaar weer mee te kunnen gaan - groetjes
Agaath en Henk van Laar
Wij vonden het bijzonder gezellig. Fijne mensen ontmoet. Ook
een ster voor de organisatie voor het vele werk in de voorbereiding en in het weekend. Dit smaakt naar meer voor ons. Rob
en José Jongejans

Voor ons de eerste keer dat we deelnamen aan een evenement/
activiteit van de club.
Wat staat je te wachten denk je dan, immers allemaal
onbekenden!
Toen we aankwamen met de enige kombi (240TD) voelden we
ons een even een vreemde eend in de bijt. Maar dat veranderde
snel.
Het afwisselende programma gaf volop ruimte om met velen
kennis te maken (nog lang niet met iedereen), en mooie verhalen uit te wisselen.
Openstaan voor contacten bleek een mooie eigenschap van de
velen die al langer “meerijden” in de vereniging.
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Het is/was wel een puzzel om bij te houden ‘wie is wie’ maar
de deelnemerslijst hielp daar een handje bij.
Met het toevoegen van nummerbord en woonplaats daarop
kreeg de lijst een gezicht.
En ik ben zeker van plan de puzzel nog wat completer te maken
met de vele gewisselde berichten en foto’s in de groepsapp Enkirch Duitsland.
Na het voltanken thuis (op een druppel na leeg) bleek 953 kilometer en 1 op 14,43 maar weer eens de degelijkheid van onze
Mercedes 240TD uit 1983. - groeten van Gert en Marjan Zagt
uit Loosdrecht
We zijn pas 2 jaar lid, vorig jaar was ons 1e event de herfstrit
en toen ik in ons clublad het zomertreffen voorbij zag komen
heb ik ons gelijk opgegeven. Het leek ons super leuk om met de
MB weer rond te kunnen toeren in de Eifel, laatste keer voor
mij in een W123 was in 1991 samen met mijn vader in zijn
300D, mooie herinneringen aan!
Goede opkomst van W123 bezitters, leuk programma en het
weer werkte ook goed mee. Mooie route’s gereden. Veel nieuwe
mensen leren kennen, allemaal dezelfde passie natuurlijk maar
ook veel gesprekken over andere dingen dan alleen maar de auto.
Het was alles bij elkaar een zeer geslaagd weekend en we hadden
dit niet willen missen!
Onze complimenten voor de evenementencommissie die een
perfect evenement hebben georganiseerd en tot een volgend
treffen weer. - groet Vincent en Lonneke Alberts
Na een periode van 2 jaar waarin de het jaarlijkse MBW123
treffen niet door kon gaan vanwege COVID-19, was er dit jaar
weer een bijeenkomst. Ditmaal in Enkirch aan de Moezel, alwaar we 11 jaar geleden ook geweest zijn. Het was een geanimeerd treffen, met vele nieuwe leden en oudgedienden die elkaar
prima wisten te vinden. Een deel van de leden had zich verzameld in Weert, waarvandaan een mooie route ons naar het Hotel
leidde. Rond 17:30 was iedereen present en konden we genieten
van de prachtige menukaarten, met daarop vermeld het kwaliteitsvoedsel dat ons werd voorgezet. Voor de “die-hards” nog
een quiz en dan vroeg tussen de lakens. Zaterdag een prachtige
rit door het Moezelgebied, met als uitsmijter het plaatsen van
een sleutel in de kofferbak van een afgesloten 123. Namens de
penningmeester dank dat daardoor het borreluur later begon
(maar ook later stopte trouwens). Na het diner vertoning van
een paar mooie films en de dag was weer ten einde. Zondag de
laatste rit met een bezoek aan het Zylinderhaus, waarna we met
een zeer tevreden gevoel naar huis reden.
Het was een mooi weekend! - groet Henk-Jan en Monique
Versluis
Ook de Red Lady is weer thuis Alle deelnemers bestuur en
hotelpersoneel Bedankt voor dit super leuke weekeind – Ron
Rohlfs
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vervolg Enkirch
Voor ons het eerste evenement waar we heen zijn gegaan. Erg
gezellig geweest. Het samenkomen in Nederland en dan tegelijk
vertrekken richting hotel en daar dus ook redelijk gelijk aankomen is erg leuk. Het hotel was een mooie en goede accommodatie en over het diner en ontbijt kan ik absoluut niet klagen. Ook
gezellig aan die lange tafels zonder vaste tafel indeling. Dan zit
je ook iedere keer bij iemand anders.
De toertocht op zaterdag was erg leuk, ondanks het iets somberder weer. De beschrijving van de route was top. Vanuit de
vorige club waar ik lid van was ben ik bekend met “bolletjepijltje” route en dit was zeer vergelijkbaar. Als ik een tip mag
geven: Zet de afstand tot het volgende waypoint vooraan en de
totale km stand achteraan. Dat is voor de navigator logischer
omdat je zegt sla over zoveel meter links, maar dat kan een
persoonlijke ervaring zijn. Wat wel jammer was is dat er op de
route eigenlijk geen eetgelegenheid te vinden was die open was,
waardoor we uiteindelijk om 14 uur de route hebben verlaten
om koffie en een broodje te zoeken, het terugvinden van de route
is dan eigenlijk niet meer te doen. Helaas werkte de QR-code
niet, gaf de melding dat ik niet geautoriseerd was tot de route
(ik heb wel een route-you account).
Ook op zondag als lange colonne naar het museum was erg leuk.
Ook het bezoek vond ik erg leuk, jammer dat ze geen w123
hadden staan . Dus wij hebben genoten.
Voor herhaling vatbaar - groet Patrick en Karin Nijman
Top weekend, leuke en gezellige groep, mooie omgeving. Allemaal bedankt – Martin & Miranda
Hierbij onze reactie op het evenement van afgelopen weekend.
Wij hebben dit als zeer aangenaam ervaren.
Het hotel was zeer goed en gunstig geprijsd, de kamers schoon,
echt prima.
De route was erg mooi, maar met het routeboek lukte het ons
niet.
We zijn maar naar de genoemde plaatsen gereden met de navigatie en dan maar hopen dat we de route weer op konden nemen,
dit lukte wel eens maar meestal niet .
Moet toch wel beter kunnen met de huidige apparatuur, maar
wij begrijpen dat je niet zomaar naar Duitsland gaat om de
route uit te rijden.
Dit is dus een verbeterpunt.
Het museum was ook erg mooi, voor iedereen was veel te zien,
ook voor de dames, fijn dat jullie daar ook naar kijken.
Misschien een tip, om vooraf een deelnemerslijst te maken, met
de voornamen van de deelnemers erbij. Event. met foto.
Veel dank aan de organisatie die dit weer mogelijk heeft gemaakt – groet Aart en Nel ’t Lam
Ik was alleen, geen moment alleen gevoeld! Het was gezellig.
Organisatie-bedankt ! – Peter de Bruijn
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Dit zijn een aantal reacties die jullie ons hebben gestuurd.
We zijn verrast. Een lawine van dankbare reacties. Het
was met name door jullie een fantastisch weekend.
KLASSE, dank aan allen. Als bestuur zijn wij van mening
dat “je alleen sneller gaat maar samen kom je verder”. En
dat is bij dit evenement ook maar weer gebleken. We
hebben er met elkaar op welke wijze ook een weekend
van gemaakt om met een zeer goed gevoel op terug te
kijken.
Namens het bestuur – René Metz-Inden
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UIT DE BESTUURSKAMER

Kleding
Clubkleding voor de leden van MB
W123-Club Nederland
Het clubjack is nog steeds een succes; er zijn meerdere
leden die het jack hebben besteld en uiteraard dragen bij
onze evenementen. Een goede uitstraling en een leuk
visitekaartje voor onze club.
Het zijn sportieve jacks! De kleur is blauw, materiaal is
polyester, ze zijn waterdicht, winddicht en ademend. De
levering van het jack kent een standaard. Links het logo
Mercedes Benz Automobiel Clubs Nederland , daaronder
W123-Club Nederland. Rechts wordt de naam geborduurd. Aan de achterzijde wordt er geen opdruk geplaatst.
De kosten van het jack inclusief logo + naam zijn ongeveer
€ 80,00 euro inclusief btw en verzendkosten. U kunt het
jack bestellen bij DeVaGro. Daarbij kunt u afspraken
maken over de maat, betaling en levering. Confectiemaat
48 = maat M, maat 50 = L, maat 52 = XL, maat 54 = XXL
en 56/58 = XXXL. Let op bij het bestellen van de juiste
maat! In verband met borduren is het niet mogelijk om
bestellingen te retourneren of om te ruilen.
DeVaGro Bedrijfskleding, De Sleutel 3 5652 AS Eindhoven – telefoon 040-257 0647

Evenementencommissie
Evenementencommissie…. we zijn
weer compleet
Jan Hendrik Landkroon gaat de taken van Rigte Brouwer
overnemen in de commissie. Het is goed gebruik dat de
evenementen worden georganiseerd door leden van de
MERCEDES-BENZ W123-Club Nederland. De ervaring
heeft geleerd dat een evenement aan een aantal voorwaarden moet voldoen om te slagen. Voorwaarden die ge-

Jan Hendrik Landkroon

borgd worden door volledige focus op de aandachtsgebieden.
Jan Hendrik zal zich met name focussen op locaties /
horeca. Representatieve locaties met prijzen conform
onze richtlijnen. De andere aandachtsgebieden / verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld;
Peter Rijsmus verzorgt de communicatie zoals versturen
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uitnodigingen, overzichten deelnemers etc.
Erik de Wit zet de routes uit en maakt hier praktische
boekwerkjes van. Ondergetekende verleent “hand &
spandiensten” en coördineert vanuit het bestuur.
Namens het bestuur – René Metz-Inden

EEN BLIK IN DE TOEKOMST

Zijn er straks nog oldtimers?
De auto is onderdeel van ons cultureel erfgoed!

In Nederland geldt er voor milieuzones een vrijstelling

Nu de Europese politiek grote stappen zet om het einde

voor klassieke auto’s (40 jaar en ouder), maar in sommige

van de verbrandingsmotor in te luiden, vragen veel au-

andere landen zoals Frankrijk, is er alleen een vrijstelling

toliefhebbers zich af hoe de toekomst van hun oldtimer,

voor de auto’s uit het eigen land. Kijk hier voor de actu-

youngtimer of andere hobbyauto eruit zal zien.

ele gegevens over beperkingen in milieuzones.

Het roept vragen op over milieuzones, beschikbare
brandstof en zelfs sociale acceptatie van de oldtimer.

Waar halen we de benzine vandaan voor onze

Laten we echter vooral niet vergeten dat de auto onder-

oldtimers?

deel is van ons cultureel erfgoed en als zodanig binnen

Als over 13 jaar de verkoop van nieuwe auto’s met ver-

de nieuwe Erfgoedwet beschermd dient te worden. De

brandingsmotor wordt verboden in de Europese Unie,

KNAC maakt zich al decennia hard voor het behoud van

dan heeft een groot deel van het autobestand nog steeds

ons mobiele erfgoed en dus de toekomst van de oldtimer,

gewoon een verbrandingsmotor, al dan niet met elektri-

youngtimer en hobbyauto.

sche ondersteuning. Deze auto’s zullen een fossiele

Op de meest gestelde vragen over de toekomst van de

brandstof moeten tanken of een bruikbaar alternatief

oldtimer, geven we hieronder antwoorden.

zoals een synthetische brandstof. Dus voor die tientallen
miljoenen auto’s blijft er zeker brandstof die wellicht ook

Heeft de oldtimer nog toekomst?

bruikbaar is voor een oldtimer. Er is overigens nu al
speciale benzine voor oldtimers, Ecomaxx Classic Car
Fuel, dat verkocht wordt in 20 literverpakkingen. Deze
brandstof tast pakkingen en slangen niet aan en veroudert
veel minder snel, waardoor je het goed kunt houden in
een oldtimer waarmee te weinig rijdt. Het brandt ook nog
eens zuiverder en de uitlaatgassen zijn schoner.
Wat is synthetische benzine eigenlijk?
Het klinkt als iets heel moderns, maar het is al bijna een
eeuw geleden uitgevonden door de Duitse geleerden
Franz Fischer en Hans Tropsch, die van koolmonoxide en

Natuurlijk! Klassieke auto’s, oldtimers en youngtimers
zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven. Het zijn
de iconen van ons rijdend cultureel erfgoed. De ene auto
is wat belangrijker geweest voor de ontwikkeling van
onze mobiliteit of het fenomeen auto dan de andere, maar
elke auto heeft zo zijn charme en betekenis gehad in zijn
tijdsgewricht. We kennen allemaal klassiekers als de
Porsche 356, Citroën DS, Volvo Amazon, Triumph TR6
en MG B, om er volstrekt willekeurig een paar uit te
kiezen. Maar bedenk ook dat bijvoorbeeld de eerste VW
Golf bijna een halve eeuw geleden op de markt kwam, in
grote aantallen werd geproduceerd en nu weer een gezochte auto is. En zo zijn er talloze ‘nieuwe klassiekers’.
Uiteindelijk wordt elke auto weer een klassieker met een
mooie toekomst.
Zullen oldtimers vanwege het milieu worden geweerd?
Er zullen vast wel enkele steden zijn die oldtimers proberen te weren, maar het effect van zo’n maatregel is
nagenoeg nihil. Het is een misverstand om te denken dat
klassieke auto’s een grote bijdrage leveren aan de milieuvervuiling. Volgens het CBS hebben oldtimers slechts een
aandeel van 0,2 procent in de jaarlijkse autokilometers.
Zou je alle oldtimers van de weg halen, dan is het effect
daarvan vermoedelijk nog niet eens meetbaar.

waterstof vloeibare brandstoffen konden maken, zoals
dieselolie en synthetische benzine. Voor dit proces is veel
energie nodig en er komt veel CO2 bij vrij.
Vandaag de dag kan met CO2 die uit de lucht wordt
gehaald en groene waterstof een milieu- en klimaatvriendelijke synthetisch benzine worden gemaakt. Omdat
deze van hernieuwbare energie is gemaakt wordt het een
e-fuel genoemd. Porsche en Siemens hebben in Chili een
pilotfabriek die zo’n brandstof maakt uit windenergie.
Wat wordt er bedoeld met 'oldtimerschaamte'?
Dat is het ongemakkelijke gevoel dat bezitters van klassieke auto’s soms ervaren als ze op een mooie zonnige
dag een ommetje maken met hun trotse bezit. Volgens
KNAC-directeur Peter Staal heeft dat echter niets te
maken met anti- gevoelens over oude auto’s, maar veel
meer met de drukte op de weg. “We moeten ons geen
oldtimerschaamte laten aanpraten. Als het mooi weer is,
trekken mensen er in groten getale op uit, wandelend,
met de fiets, op de motor of met de oldtimer. Daardoor
zitten mensen elkaar op mooie weggetjes soms een
beetje in de weg.
(Bron: KNAC)

TECHNIEK VAN DE MERCEDES W123

Radiateurdoppen
Er bestond onduidelijkheid over
welke radiateurdoppen te bestellen
zijn voor de W123.

Op verzoek van clublid Jos Vermeulen is Max Breed in
de materie van de radiateurdoppen gedoken en heeft de
nodige informatie boven water gehaald. Er werd gedacht
dat voor de W123 verschillende radiateurdoppen te bestellen zijn, maar dat klopt niet. Alle doppen zijn 120 (1,2
bar), onderdeelnummer A1235010215. Dit is dus identiek
voor alle W123 modellen.
Er is wel een 100 (1,0 bar) dop geweest, maar deze is gemodificeerd. Het is derhalve mogelijk dat vroege W123-exemplaren met nog de eerste radiateurdop, deze “100
dop” hebben. Dit is onderdeelnummer A1235010015.
Wanneer deze wijziging heeft plaatsgevonden, is helaas
niet bekend. A1235010015 is zowel in versie 100 als 120
te vinden, afhankelijk van het productiemoment.
In het onderdelensysteem is te zien dat A1235010015 op
een

bepaald

moment

doorgenummerd

is

naar

A1235010115 en dit nummer is vervolgens weer op een
bepaald moment doorgenummerd naar A1235010215,
zijnde het enige nog geldige bestelnummer.
Redactie

Dop 120 A1235010015

Onderdelensysteem
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Dop 100 A1235010015

SCHATZOEKEN AAN DE MOEZEL

Verdelerkap
Het vinden van sommige onderde
len kan een enorme zoektocht zijn
en in extreme gevallen jaren duren,
..maar als u in het bezit bent van een Mercedes-Benz W123
of een andere oldtimer van Das Haus dient u uw ogen te
allen tijde open te houden, want soms zijn er interessante onderdelen te vinden op de meest onverwachte plekken. In mijn geval zelfs op het zomertreffen van deze
prachtige club. Op de laatste dag brachten wij een bezoek
aan het auto- en motorfietsmuseum Das Zylinderhaus in
Bernkastel-Kues. Na een uitgebreide ronde door het
boven verwachting leuke museum te hebben gedaan, liep
ik de museumwinkel in met de intentie even rond te
kijken wat voor kitsch er aangeboden werd en dan een
einde aan mijn bezoek te maken. Tussen de goedkope
replica’s van emaillen borden en diverse boeken was een
stelling met new-old-stock oliefilters. Leuk voor in de
vitrine, maar ook niet meer dan dat. Ik zeg er maar meteen
bij dat het ten zeerste af te raden is een decennia oud
oliefilter te gebruiken, omdat het filterpapier kan loslaten
en hierdoor de oliepomp kan verstoppen, met catastrofale gevolgen. Ik was dan ook snel uitgekeken, maar onze
voorzitter had een boek gevonden en dus liep ik nog even
naar de andere kant van de winkel. Toen ik mij omdraaide viel mij opeens op dat er op de kop van de oliefilterstelling in de onderste bak geen oliefilters, maar verdeelkappen lagen. Tussen diverse B-merken lagen enkele
nieuwe Bosch verdeelkappen. Deze waren volgens de
verpakking nog asbesthoudend, dus oud en van goede
kwaliteit.

Tussen de verdeelkappen voor Opel, Volkswagen en
Simca viel mijn oog op een getal dat met stift op een
doosje geschreven was. Het getal 123. Dit getal kon van
alles betekenen, maar als W123-rijder was de interesse
gewekt. Bij nadere inspectie bleek erboven Mercedes
geschreven te staan. Ik haalde hem uit de verpakking en
voilà een new-old-stock Bosch verdeelkap voor een W123
200 en 230 met M115 motor. Mijn auto is toevallig een 230
met M115 motor, dus dat maakte de vondst nog leuker
dan hij al was. Blij met de vondst, al was het alleen al
vanwege het gigantische toeval, ging naar de kassa en liet
de kassière het doosje zien, waarop ze zonder twijfelen 3
€ aansloeg. Nee dit is geen typfoutje in de koerier, 3€. Een
betere afsluiter van het zomertreffen kon bijna niet. Zo
ziet u dat hoogwaardige onderdelen nog wijdverspreid
liggen, wachtend tot zij ontdekt worden.
Max Breed
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MIJN ALLESSIE

Jan Hendrik Landkroon
Jan schreef zich in voor Mercedesrecord maar had auto nog niet.
MIJN ALLESSIE Als achttienjarige werknemer bij een
autoverhuurbedrijf op Schiphol vond Jan Landkroon (64)
de Mercedes 280 Coupé al de best rijdende wagen van
dat moment. Toen hij veertig jaar later hoorde van een
recordpoging om zoveel mogelijk exemplaren van dit
model bij elkaar te krijgen schreef hij zich in. Klein detail:
de auto had hij nog niet.
Zijn inschrijving was een stok achter de deur om naarstig
op zoek te gaan naar zijn favoriete Mercedes. Echt moeilijk vond hij die zoektocht niet, aangezien er 2,7 miljoen
van dit model zijn gemaakt. Hij diste er één op in de kleur
Colorado beige, een exemplaar dat in de jaren zeventig is
gefabriceerd en de stijl uit die tijd trots bij zich draagt.
Waar heb je deze gevonden?
,,In Bussum, bij twee mannen die handelden in oude
Mercedessen. Dat bedrijfje bestaat inmiddels niet meer.
Ik had ‘m op tijd voor de recordpoging binnen. Die was
in Balkbrug. De Duitse club wilde niet achterblijven en
organiseerde in 2018 weer een poging. Ook toen deed ik
mee, met 461 anderen, 135 meer dan in Balkbrug.”
Trek je, ondanks het feit dat er veel zijn, bekijks? ,,
Mensen kijken wel, maar het is desondanks niet een hele
opvallende auto. Dat typische jaren-zeventig-beige is wel
bijzonder volgens mij. Zelf heb ik nooit een andere gezien
in dezelfde kleur. De meeste zijn rood of geel. Van dit
type, de 280 coupé met deze motor, zijn er 3900 gemaakt.”
Type: Mercedes 280C / 1978 / Zes cilinders / 155PK
Wat vind je er mooi aan?
,,De vorm. In die tijd waren auto’s hoekiger. Mercedessen
hadden toen een grote grill en een ster op de motorkap.
Dat doet veel voor het uiterlijk. Als achttienjarige jongen
sprak het me al aan, toen ik die wagens moest schoonmaken op Schiphol. En nu vind ik het nog steeds mooi om
te zien.”
Hoe was de eerste rit?,,De eerste keer ben ik van Bussum
naar Nieuwegein gereden, van de garage waar die te koop

Jan houdt van dat soort details die de 280C - of onder
Mercedes-liefhebbers de W123 genoemd - maakt wat die
is. Voor zijn tijd bij het autoverhuurbedrijf op Schiphol
was hij al gek van auto’s. Toen hij een jaar of drie was
herkende hij in het donker moeiteloos elk merk aan de
achterlichten en nu rijdt hij een van zijn droomauto’s zelf.
Heb je er avonturen mee beleefd?,,Jazeker, mijn zoon
deed in Dordrecht een video-opleiding. Iemand in zijn
klas liep stage bij een productiebedrijf. Zij mailde haar
klasgenoten of ze iemand kenden met een 280C. Mijn
zoon reageerde: mijn vader. De auto bleek nodig voor de
clip van het nummer Spijt van Maan. In die video zie je
haar in mijn auto rijden.”
Wat grappig. Geen panne in de clip?,,Nooit heb ik met
deze auto pech gehad. Hij roest wel. Daarom staat ‘ie
binnen. Mocht er nood aan de man zijn dan kan ik veel
zelf repareren. Ook ben ik lid van de W123-club. Die
hebben een technisch mannetje. Of ik app de groep, er is
altijd iemand die weet wat de oplossing is.”
Poets je ‘m veel?,,Wassen en poetsen doe ik wel. Hij mag
niet stoffig worden. Qua techniek komt hij uit een tijd
waar ingenieurs het nog voor het zeggen hadden en niet
de financiële mensen. Het ontwerp is zo super degelijk.
Ik hoef er weinig aan te doen.”
Zou je de 280C elektrisch rijden? Nee. De originaliteit
vind ik belangrijker dan een duurzame verbetering.
Verder hoeft hij er niet tiptop uit te zien. Iedereen mag er
van mij in rijden. Ook Maan.”

stond naar een specialist waar ik de wagen liet keuren.
Deze auto rijdt verbazingwekkend goed voor een exemplaar uit die tijd. Dat enorme stuur is comfortabel. Ook
leuk: als je stilstaat, hoor je het klokje tikken.”

MB W123-CLUB NEDERLAND - Koerier 3-2022

(bron: Algemeen Dagblad 12 juni 2022)

280TE MET ALTERNATIEVE AANDRIJVING

40 jaar geleden
Een blik in de toekomst van de alter
natieve aandrijving. Mercedes-Benz
280 TE voor benzine-waterstof
mengsel. Presentatie van het onder
zoeksvoertuig op de Hannover
Messe

zich in de praktijk houden, welke technische problemen
en economische feiten zich voordoen. Als onderdeel van
het project "Alternatieve Energie voor Wegvervoer" van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
levert Daimler-Benz een testvloot van 10 personenauto's
voor waterstofgebruik en 5 personenauto's voor waterstof-benzine gemengd bedrijf.
Voor deze voertuigen is bepaald dat ze door iedereen
zonder aanvullende eisen mogen worden bestuurd. De
T-modellen (S123) van Mercedes-Benz dienen als basisvoertuig. Door het nemen van passende maatregelen aan
het chassis, de remmen, de banden en de carrosserie is

Gaan we in de toekomst op waterstof rijden in plaats van

bereikt dat de voertuiggebruiker beschikt over een

benzine? Mercedes-Benz stelde deze vraag 40 jaar gele-

hoogwaardige auto op Mercedes-niveau op het gebied

den aan het publiek op de Hannover Messe met dit on-

van handling, comfort en veiligheid.

derzoeksvoertuig op basis van de 280 TE van de 123-mo-

Waterstof chemisch opgeslagen

delserie. De motor van de stationwagen verbrandt een
variabel mengsel van waterstofgas en benzine, de twee
energiedragers worden afzonderlijk van elkaar getankt
en opgeslagen: de benzine wordt in een klassieke 35-liter
tank opgeslagen, de waterstof wordt in het voertuig ondergebracht in een lage temperatuur metaalhydride opslagsysteem bestaande uit twee modules boven de achteras. Een praktijktest in Berlijn begint in 1984.
Waterstofvloot uitgebreid
Sinds 1974 rijden er bij Daimler-Benz al voertuigen rond
met waterstofaandrijving, één bestelbus L307, één stadsbus en één personenauto een 280E.
In 1984 werd onderzoek gedaan hoe waterstofvoertuigen

280 TE voor gebruik met benzine-waterstofmengsel. Foto bij het
tankstation tijdens de vloottest in 1984
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Waterstof kan fysiek opgeslagen worden als een (gecomprimeerd) gas, cryogene vloeistof of met behulp van andere materialen waaraan het tijdelijk gebonden kan
worden. De eerste twee vormen, en met name gecomprimeerd gas, worden vandaag het meeste toegepast. Kenmerkend aan de gasvormige opslag zijn de typische
composiet hogedrukvaten. Deze zogenaamde hydride
opslagsystemen dient als waterstofopslag bij deze voertuigen. Waterstof wordt in metaalhydridevaten opgeslagen via omkeerbare chemische reacties tussen een metaallegering en gasvormige waterstof. Gasvormige waterstof wordt geabsorbeerd door metaalpoeder – gelegen
in leidingen – wat resulteert in zogenaamde hybriden.
Het vaste metaalhydride werkt als een spons die de waterstof absorbeert en vrijgeeft. Hierbij komt warmte vrij,
d.w.z. tijdens het tankproces wordt warmte afgegeven,
die anders nuttig kan worden ingezet.
De waterstofopslag is daarom ontworpen als buizenwarmtewisselaar. De leidingen die de waterstof bevatten,
opgeslagen in het metaal, zijn omgeven door water. Dit
water neemt het warmtetransport over dat nodig is voor
het vullen of onttrekken van waterstof. Dit betekent dat
er naast een aansluiting voor waterstof extra aansluitingen moeten zijn voor een watercircuit bij het waterstoftankstation, waarmee de hoeveelheden warmte die vrijkomen bij het tanken worden afgeleverd bij het tankstation voor verder gebruik. Een snelle tankbeurt van het
voertuig is mogelijk in iets minder dan 10 minuten.
Als waterstof uit de tank moet worden gehaald voor
verbranding in de motor, moet warmte aan deze opslagtank worden toegevoegd. Deze warmte wordt geleverd
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280 TE onderzoeksvoertuig met de tankklep geopend vanaf de
rechterachterkant

door de hete motoruitlaat (de omgevingstemperatuur is

ziening – gebaseerd op de bestaande energie-infrastruc-

ook voldoende om te starten.)

tuur voor elektriciteit en gas – gepland:
Een groter tankstation is gepland in Berlijn-Charlotten-

Testprogramma voor Berlijn en Stuttgart

burg. Daar wordt waterstof gewonnen uit het stadsgas in

De aandrijvingen van de voertuigen voor pure waterstof-

een zogeheten adsorberfabriek.

werking zijn gebaseerd op de nieuwe 2,3 ltr – 4 cilinder

In Stuttgart zijn 2 kleine tanksystemen gepland. De ene

motor van de Mercedes-Benz 230 TE. Bovenal wijken het

zal waterstof produceren uit water met behulp van

mengselbehandelingssysteem en de waterinjectie van het

elektrische energie, de tweede fabriek zal waterstof pro-

inlaatspruitstuk (om herontsteking in het inlaatspruit-

duceren uit aardgas met behulp van een zogenaamde

stuk te voorkomen) af van het standaardbereik.

splijtingsinstallatie en een moleculaire zeef.

De waterstof-benzine gemengde operatie gebruikt de

De bouw van het tankstation in Berlijn-Charlottenburg

2.8Ltr – 6 cilinder injectiemotor van de 280 TE als aandrij-

wordt uitgevoerd door ise ARAL in samenwerking met

ving. Waterstof en benzine worden tegelijkertijd via een

Daimler-Benz. Naast Daimler-Benz zijn ook Mannes-

elektronisch regelsysteem naar de motor gevoerd. Bij

mann en Thyssen betrokken bij de ontwikkeling en bouw

toenemende belasting neemt de benzinemeting toe van

van de hydride opslagsystemen. Het aandrijfconcept

0% (stationair) naar 100% (volle lading). Dit betekent een

voor waterstof-benzine gemengd bedrijf wordt ontwik-

gedeeltelijke vervanging van benzine door waterstof en

keld met de Universiteit van Kaiserslautern. In alle geval-

een vermindering van het verbruik tot 20% op basis van

len is Daimler-Benz verantwoordelijk voor de technische

de calorische waarde van de gebruikte brandstoffen.

coördinatie, de ontwikkeling van voertuigen en het fundamenteel onderzoek. De focus van de uitgebreide

Het basisconcept is voor beide voertuigen hetzelfde: de

voertuigtests ligt op de operationele, functionele en

waterstofopslagsystemen bevinden zich in de bagage-

operationele veiligheid van de voertuigen in de handen

ruimte, ongeveer boven de achteras van het voertuig.

van bestuurders zonder speciale technische vereisten.

Omdat de personenauto's plaats blijven bieden aan vijf

Het proces moet in 1984 worden afgerond.

personen, is de ruimte en het laadvermogen beperkt ten
opzichte van de standaard T-serie met benzine- of diesel-

In Hannover presenteerde Mercedes-Benz in 1982 ook de

motor. Aan de andere kant wordt de vervuilende uitstoot

eerste batterij-elektrische onderzoekspersonenauto van

van merkbaar verminderd.

die tijd, eveneens gebaseerd op de T-serie van de 123-se-

Voor de tests, die in Berlijn, in kleine mate ook in Stuttg-

rie met een 30 kW (41 pk) elektrische aandrijving en

art, zullen plaatsvinden, is de volgende waterstofvoor-

nikkel-ijzerbatterij.
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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

11 juni 2022 Bestuursverg. + redactie
16 juli 2022 Technische middag
26-28 augustus
Z omerevenement
2022

Reinier Groenveld - K udelstaart
L andhotel N eumühle Enkirch Duitsland

17 september 2021 Bestuursverg. + redactie
29 oktober 2022 N ajaarsrit
14 november 2022

MB Collection te Eemnes. N ico Ockhuisen

Bestuursverg. + redactie

S tammtisch
Z uid-W est
7 mei 2022 Stammtisch Z uidwest
13 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
Dorpshuis Z wanenburg –
H alfweg
10 september 2022 Dennenlaan 133a
1161 C N Z wanenburg
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 A ndré Brouwer &
Jan Smidt
De Mercedes-Benz 280 C uit 1978 van Dhr. A . Terpstra
MB W123-CLUB NEDERLAND - Koerier 3-2022
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Quiz

RAAD HET ONDERDEEL
OPLOSSING KOERIER 2-2022:
"VERBINDING SCHAKELSTANG AAN
VERSNELLINGSBAK"

RAAD HET ONDERDEEL
TIP: "DEZE HOUDT HET LEKKER RUSTIG"
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