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Voorwoord

Ten tijde van dit rijmig schrijven, zal de Sint bij ons verblijven

En ook al is de Kerst in zicht, we worden hierdoor niet verlicht

Want wat is nu dan het geval, we zitten allen in een dal.

Ook in landen om ons heen, klaagt men aldoor steen en been.

We moeten deze landen helpen, hun begrotingsgat te stelpen.

Rijst de vraag is dit wel wijs, of betalen wij de prijs.

En blijven we die dan betalen, voor hun financiële falen.

Voor echte vreugde is pas reden, als deze crisis is bestreden.

Smachtend kijk ik uit naar tijden, met lekker weer om te gaan 
rijden.

Tot dan verblijf ik menig uur, mijn Horex poetsen in de schuur.

Zwarte Gerard
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Het groene 
en zeer ruime 
kampeerter-

rein, alwaar vele 
gezellige uurtjes 

doorgebracht 
gaan worden door 
de grote Horex-

familie!!

Horex Treffen Nederland 2012
(01 t/m 03 juni nabij Dinxperlo)

Zoals in de kop reeds gelezen, zal het komende Horex Tref-
fen komend jaar plaatsvinden in het eerste weekend van juni. 
Dit heeft diverse redenen, waarvan de belangrijkste is dat dat 
weekend het kampeerterrein nog geheel tot onze beschikking 
staat.
Dit terrein zullen velen van u nog kennen van het Treffen van 
2004, toen onze club de allereerste groep was die het destijds 
hagelnieuwe kampeerterrein aandeed. Inmiddels heeft de eige-
naar het terrein aangenamer gemaakt door het geheel rondom te 

beplanten, waardoor 
het echt een eigen 
terrein is gewor-
den. Ook is er aan 
de kleintjes ge-
dacht door diverse 
speelapparaten te 
plaatsen, alsmede 
genoeg ruimte voor 
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De Achterhoek kent uiteraard nog veel meer mooie plekjes, waar 
we tijdens de rondrit nog een boel van gaan beleven!!

het trappen van een balletje, het 
scheuren met de minibike, fikkie 
stoken op de vuurplaats, etc.

Een ruime feesttent zullen we plaatsen, mocht het weer onver-
hoopt tegenzitten. We gaan er uiteraard vanuit dat deze groten-
deels leeg zal blijven!
Tenzij het noodweer wordt, kan de rondrit door de wonderscho-
ne Achterhoek e.o. eigenlijk alleen maar een succes worden. Er 
wordt druk nagedacht over de exacte route, maar ook over één 
of twee interessante tussenstops, welke inherent aan elkander 
zijn.
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In de bijlage kunt u zich nu reeds inschrijven voor dit onover-
troffen Horexweekend. Inschrijvingen graag per mail aan; ering-
feld@gmail.com of per post t.a.v.;
Horex Club Nederland
p/a; Mikel Eringfeld
Thomas á Kempisstraat 27
7009 KS  Doetinchem

In de agenda wordt gesproken over het Internationale Horex 
Treffen Nederland. Enkele vooraanstaande Duitse coryfeeën 
hebben al aangegeven aanwezig te zullen zijn in de Achterhoek. 
Ook is er al een toezegging uit Denemarken en wordt er zeer 
serieus een bezoek overwogen door meerdere Noorse Horex-
fans! Hier moeten uiteraard zeer vele Nederlandse clubgenoten 
tegenover staan, dus we hopen dat in 2012 ook leden komen die 
dit mooie samenzijn normaal aan zich voorbij laten gaan.

Wij hebben er in ieder geval vast zin in!
Fam. Eringfeld
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38. Horex Treffen in Burgholzhausen
(september 2011)

Artikel uit de lokaalkrant Friedrichsdorf-Kronberg

Motorfietsen met het predicaat “Made in Bad Homburg” rolden 
reeds rond in 1923, maar pas na de WOII kregen de tweewielers 
van Fritz Kleemann een cultstatus. Verantwoordelijk hiervoor 
waren vooral baanbrekende ontwikkelingen, waarmee Horex op 
de markt kwam, bijvoorbeeld de speciale voorvork uit gepolijst 
lichtmetaal. Bovendien mocht Horex als enige firma na de oorlog 
motoren met meer dan 250cc maken van de geallieerden en daar-
door t.o.v. de concurrentie een duidelijk stategisch voordeel had. 
Zo ontstond in de tijd van het “Wirtschaftswunder” de mythe 
Horex.

In 1959 was het einde van de motorfietsproductie in Bad Hom-
burg, destijds rolde met het model ‘Resident’ het laatste model 
van de band. De fascinatie voor Horex bleef echter, waarvan 
Axel Butterweck het beste bewijs is. De man van de motorsport-
club Bad Homburg is een fervent fan van de icoon op twee wie-
len en daarom ook precies de juiste man voor de organisatie van 
het jongste Horex Treffen aan de Peter-Geibel-Straβe. Bij het 
zien van zijn drie racers uit de Horex-stal krijgt de 53-jarige 
weke knieën. “Wat de Horex-liefhebbers aan deze motoren in 
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het bijzonder waardeert, zijn de speciale manier van rijden en 
de zeer speciale klank van de motor”, filosofeert hij. Als er een 
Horex aan zijn huis in de buurt van het Bad Homburger golfter-
rein voorbij rijdt, klinkt dat als muziek in zijn oren; “Ik hoor het 
al lang voordat de kruising bereikt is en nog lang daarna, totdat 
het geknetter langzaam minder wordt en ik weer verder kan gaan 
met mijn werkzaamheden.”

Deze filosofie kan de Horex-liefhebber dit weekend delen met 
59 andere cultrijders uit Oostenrijk, Nederland en natuurlijk 
Duitsland. Zij allen hebben hun motoren in Burgholzhausen opge-
lijnd. Opvallend is hierbij dat de oude motoren ook jongere mo-
torfreaks erg aanspreken, zoals de 21-jarige Carlo Erdmann uit 
Wiesbaden. Zijn liefhebberij voor tweewielers ontstond reeds 
in zijn jeugd, totdat hij in 2009 voor het eerst het Horex Tref-
fen bezocht en hals over kop verliefd werd op een Imperator uit 
1954.

De interesse voor de oude motoren groeit gestaag, overeenkom-
stig groot was dit jaar het aantal voorinschrijvingen, een posi-
tieve trend die de organisatie en de Horex-scéne een oppepper 
geeft.

advertentie
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Nieuwe wetgeving belastingvrij-
stelling klassiekers

Groot nieuws voor klassiekerliefhebbers en 
het behoud van het mobiele erfgoed.
17 November 2011 heeft de Tweede Kamer 
het Amendement Van Vliet aangenomen.
De bevriezing van de MRB Vrijstelling voor 
klassiekers is weer ontdooid.

Al sinds destijds – volgens velen nogal overhaast – het ‘Amen-
dement Cramer’ is aangenomen, waarbij de vrijstelling motor-
rijtuigenbelasting (MRB) voor klassiekers ouder dan 25 jaar per 
1 januari 2012 bevroren zou worden, was de FEHAC daar met 
het oog op de toekomst van het mobiele erfgoed zeer ongelukkig 
mee. Het Amendement Cramer (CU) was gekoppeld aan het invoe-
ren van de kilometerheffing.
De kilometer heffing is inmiddels gesneuveld, maar de MRB 
bevriezing voor klassiekers was daarbij even ‘vergeten’. Sinds-
dien heeft de FEHAC zijn inspanningen nog verder opgevoerd, 
inclusief een aanhoudend pleidooi bij de volksvertegenwoordigers 
- die ons immers allemaal vertegenwoordigen - om het mobiele 
erfgoed een toekomst te geven.
Tweede Kamerlid Van Vliet (PVV) heeft deze handschoen over-
tuigend en met succes opgepakt. Gisteren is het Amendement 
Van Vliet door de Tweede Kamer aangenomen en heeft daarmee 
kracht van wet verkregen. Met het aannemen van dit amende-
ment is ‘Cramer’ effectief ongedaan gemaakt.
Ingaande per 1 januari 2012 geldt een nieuwe regeling voor MRB 
vrijstelling voor klassiekers. Waarbij er een overgangsfase geldt 
en geleidelijk de vrijstellingsgrens wordt opgetrokken van 25 
jaar naar 30 jaar, gerekend vanaf de datum eerste toelating.
Voor de voertuigen die op 31 december 2011 al ouder dan 25 jaar 
zijn verandert er niets. Voor de
generaties daarna geldt een geleidelijke leeftijdsopbouw, en 
bovendien geldt de vrijstelling uitsluitend voor basisbedrag MRB 
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plus de provinciale opcenten, de brandstoftoeslagen voor diesel 
en LPG moeten voor wel betaald worden.

De heer Van Vliet heeft laten weten zich met verve in te zul-
len blijven zetten voor het mobiele erfgoed, waar wij hem zeer 
erkentelijk voor zijn.

Deze nieuwe vrijstellingsregeling is een zeer belangrijke stap om 
de duizenden liefhebbers van
klassiekers in staat te stellen het mobiele erfgoed daadwerkelijk 
een toekomst te geven.

FEHAC “35 jaar Mobiel” Symposium

Op maandag 10 oktober j.l. hield de FEHAC ter gelegenheid van 
haar 35 jarig bestaan in het Louwman Museum in Den Haag voor 
een grote groep genodigden het “Gun klassiekers hun toekomst”-
symposium.

35 jaar beijvert de FEHAC zich voor het behoud van het mobiele 
erfgoed en voor de belangen van de bezitters van alle soorten 
klassieke voertuigen. En al even zo vele jaren ziet de FEHAC de 
bedreigingen uit steeds wisselende hoek komen. Als bedreiging 
denkt men bij klassiekers vaak als eerste aan roest, maar dat is 
een probleem dat de gemiddelde klassiekereigenaar – eigenlijk  
200.000 onbezoldigde conservatoren van een mobiel éénmans 
museum – heel goed zelfstandig kan bestrijden. De echte 
bedreiging komt eerder uit de hoek van wet- en regelgeving, 
fiscaal klimaat, bezuinigingen en publieke opinie. De gebieden 
waar vooroordelen en mythes vaak de boventoon voeren.

Op het symposium werden meerdere van deze mythes, 
wetenschappelijk en cijfermatig onderbouwd, onderuit gehaald 
dan wel gerelativeerd door onafhankelijke experts. Uit de 
presentatie van ir Rijkenboer bleek glashelder dat de rol van 
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klassiekers in de huidige luchtverontreinigings-problematiek 
onbeduidend is.  Milieuzones voor klassiekers zijn dan ook 
zinloos.

Cijfers van de RDC maken duidelijk dat de algemeen 
gesignaleerde groei van het aantal klassiekers simpelweg het 
gevolg is van de groei van het wagenpark in de jaren 70 en 
tachtig, gecombineerd met het feit dat statistisch gezien 
3% van de voertuigen een klassieker zal worden. De fiscale 
uitzondering voor klassiekers is natuurlijk zeer belangrijk voor 
het behoud van het mobiele erfgoed, maar speelt bij de groei van 
het klassiekerpark statistisch geen wezenlijke rol.

Vanuit Nederlands Centrum Autohistorische Documentatie 
en Mobiele Collectie Nederland werd het cultureel historisch 
perspectief ruimschoot belicht. En er blijkt niets nieuws onder 
de zon: 100 jaar geleden waren er 
al 25 oplaadpunten voor elektrische 
taxi’s in Amsterdam! Zo kunnen we 
van het verleden leren, dankzij het 
feit dat vele liefhebbers onze mobiele 
erfgoed koesteren.

Meer informatie: www.fehac.nl
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4e Horex Treffen in Döt-
lingen (D)

Het eerste weekend van oktober 
was het eigenlijk hartje zomer. 
Wie had dat verwacht?! Het aantal 
deelnemers was nog nooit eerder 
zo hoog! Erich Grenich was dui-
delijk in zijn nopjes en kon op de 
zaterdagmiddag al diverse Horex-
deelnemers verwelkomen.

’s-Morgens was er nog gelegenheid de oldtimerbeurs in Har-
denberg te bezoeken en daar was het een drukte van jewelste. 
Helaas weinig oldtimers, maar de gemoedelijk atmosfeer zorgde 
voor vrolijke gezichten alom en het terrein was volgeboekt.
Vervolgens via binnenwegen koerst gezet richting Wildeshausen 
en ook dit ging voorspoedig, zodat er al vroeg in de middag kennis 
gemaakt kon worden met diverse leden van de Horex Club Hanno-
ver met o.a. Michael Barth en ook Lutina en Jan Willem Woordes 
én Wim Vervelde waren al gearriveerd. Allen zaten prinsheerlijk 
in het zonnetje op het terras.
In tegenstelling tot vorig jaar was de traditionele rondrit nu op 
zondag, omdat de maandag erna een feestdag was en de meesten 
er een lang weekend van maakten. De zaterdag werd dus benut 

13



HOREX CLUB NEDERLAND     december 2011

met slechts een klein tochtje in 
de directe omgeving en natuurlijk 
bijpraten over Horex en andere 
motoren, zoals een Amazone-mo-
tor (!), die ook aanwezig was.

Op zondagmorgen liep de ma-
nege vol met Horexen, zodat om 
ca. half elf het startsein gege-
ven werd voor de rondrit van ca. 
65km, die Erich en Armin Pöttner 
uitgezet hadden in de rustieke 
omgeving. Vele kleine dorpjes en 
statige boerderijen werden voor-
bijgereden en het doel was het 
motormuseum van Fritz Bleckwehl 
in Falkenburg/Steinkimmen. Het 
tempo zat er danig in en bij een sliert van ca. 40-50 motoren was 
het aanpoten geblazen. Op de heenweg was er opeens een leuk 
intermezzo in de vorm van een streaker-striptease. Een groepje 

fietsers, waar-
onder 2 jonge-
dames, stopte 
toen ze de 
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Minimotor or giant man????

motoren langs hoorden komen 
en of het aan het extreem 
lekkere weer lag…ze deden 
spontaan de t-shirts omhoog 
om hun twin-towers te laten 
bewonderen! Misschien kwam 
dit gedrag ook wel voort uit 
de adrenaline van de Horex-
sound…

Het museum van Fritz was 
de moeite meer dan waard, 
o.a. stonden er 2 stuks Horex 
Imperator, één Regina, een 
S6-motor en een Gnom-motor, 
maar bovenal motoren die je 
zelden of nooit te zien krijgt, 
zoals een Ardie V-twin, een 
Landgraf 500cc 1-cilinder 
(voorloper van de exotische 
Megola, waar ‘la’ staat voor Landgraf), een Hulla, een EM-eigen-

bouw 2-cilinderracer á la 
Bianchi. Opvallend was ook 
een aangeklede pop met een 
leren jas aan, waarop de 
emblemen van een Horex 
én de VMC pronkten, waar-
schijnlijk van een ver-
dwaalde Nederlander, die 
VMC-lid was en ook nog een 
Horex bezat?!
De tijd om het museum in al 
zijn glorie te aanschouwen 
was vrij kort en gauw moest 
er alweer gestart worden 
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om via een omweg de terugreis te aanvaarden. Zoals gepland 
kon de soep nog goed warm weggehapt worden in de manege te 
Dötlingen. Hier stond Christian Blank al te wachten en hij zat 
dringend verlegen om een contactsleutel. Hij had de nacht door-
gebracht in een hotel te Dötlingen en kon ’s-Ochtends, toen hij 
richting treffen wilde gaan, de sleutel niet meer vinden. Zodoen-
de was hij te laat bij de manege en dit was écht pech, aangezien 
hij de afstand van Salzkotten naar Dötlingen met zijn Regina ‘0’ 
overbrugd had zonder problemen, nu wilde hij weer terugrijden 
om bijtijds thuis te zijn.

Inmiddels waren er ook tal van andere motoren bijeen gekomen 
bij de manege en onder het genot van Kaffee mit Kuchen werden 
de Horexen bewonderd en bekritiseerd. Natuurlijk werden ook 
weer de “Pokalen” uitgeloot en voor de uitreiking van deze be-
kers had Erich de achternicht van Horex-icoon Fritz Kleemann 
geactiveerd. Deze Gerda Rümpler was zeer geïnteresseerd in de 
Horex-scéne en woonde zelf met haar man in Oldenburg. Zij wist 
toch wel behoorlijk wat te kunnen vertellen over de geschiedenis 
en kende o.a. Kurt Hahnenstein (technische man bij Horex).
De verste reis bleek Thomas Killian uit Schweinfurt gemaakt te 
hebben. Hij had 2 Regina’s meegebracht op de aanhangwagen en 
beloofde er zeker bij te zijn bij het volgende treffen in 2012. 
Ook waren er deelnemers uit Remscheid en Düsseldorf (Egbert 
Löhr) aangereisd per Horex, wat toch ook een behoorlijke rit van 
zo’n 300km is. Egbert sliep in zijn tentje tussen de paardenkeu-
tels in de manege en kon zodoende als oppasser fungeren voor de 
geparkeerde motoren.
Om ca. 16.00u. was het weer afscheid nemen. Sommigen plakten 
er nog een nachtje aan vast om te genieten van de gemoedelijke 
omgeving.

AE
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Wist U dat:

Jan (Tuf) Hoornsman, inmiddels 82 jaar, de 
Horex die hij in 2010 aanschafte intussen ge-
heel gerestaureerd heeft, wat er weer gelikt 
uitziet (zie de foto’s). De eerste ritjes zijn 
inmiddels verreden en Jan zal ongetwijfeld aan 
het (Internationale) Horex Treffen 2012 nabij 
Dinxperlo deelnemen!

De eerste buitenlandse aanmel-
ding aan komend Treffen al bin-
nen is en wel van Makis Tuititis 
uit Kopenhagen (DK)!

Een echte Horex-rariteit in de 
vorm van een S8 2-cilinder met 
zijspan op ditzelfde Treffen 
te zien zal zijn? De eigenaar, 
Rolf Dachs, heeft toegezegd 
deel te nemen. Van een S8 zijn 
er slechts een paar 
bekend die ook 
écht goed lopen. 
Rolf rijdt er zo’n 
100-120km/u mee, 
dus erg bijzonder 
om dat eens mee te 
maken!
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Er bij Horex in 1952 richttijden aangegeven werden voor diverse 
te verrichten werkzaamheden? Voorbeelden

De-/montage motorblok, incl. de-/montage tank en klepspe-- 
ling controleren; 2 uur
Reviseren complete motor; d.w.z. ook krukas reviseren met - 
nieuwe lagers en uitbalanceren, kleppen inslijpen, koppelings-
platen verwisselen en afstellen, oliepomp + leidingwerk con-
troleren, carburateur nazien en zo nodig onderdelen uitwisse-
len (cilinder slijpen + honen niet inbegrepen!); 13 uur
Krukas reviseren, d.w.z. drijfstang demonteren en evt. ver-- 
vangen + tappen controleren; 2,5 uur
Cilinderkop + cilinder demonteren, cilinderkop en kleppen - 
reinigen, kleppen nafrezen en inslijpen, klepspeling instellen, 
stationaire afstelling en proefrit van de motor; 5 uur

Nieuwsflash; Horex Museum in Bad Homburg

Het Horex Museum aan de zuidzijde van het treinstation van 
Bad Homburg zal op zijn laatst begin 2013 worden geopend. Dit 
vertelde Axel Butterweck op het Treffen in Burgholzhausen des-
gevraagd.

Nadat afgelopen juli reeds de eerste spade de grond in ging, 
zullen er op de eerste verdieping van het gebouw motorfietsen, 
bekers en vele andere exponenten rondom de cultmotor te zien 
zijn. Op de begane grond is een café gepland met 40 zitplaatsen. 
Voor het echter zo ver is en de verzameling bezichtigd kan wor-
den, moeten eerst de bouwwerkzaamheden tot een eind gebracht 
zijn. Het kubus-vormige gebouw moet enigszins lijken op een 
Horex-cilinder.

Parallel aan de bouwwerkzaamheden lopen ook de voorbereidin-
gen voor de opening van het museum. Hiervoor zorgen de leden 
van de M.S.C. Bad Homburg en de Horex Club Taunus, die voor 
de indeling van de tentoonstellingsruimten verantwoordelijk zijn. 
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“De stad Bad Homburg zelf heeft weinig spullen om tentoon te 
stellen, daarom willen de beide clubs het museum uitrusten met 
exponenten”, zo verteld Axel.
Afgaande op zijn woorden zullen telkens 10 tot 15 motoren wor-
den tentoongesteld, waarbij de thema’s afwisselend zullen zijn, 
allen in de trend van de Horex-geschiedenis. “We moeten voldoen 
aan de cultstatus van de motor en tevens aan de eisen van de 
stad Bad Homburg. Bovendien is het van belang de ‘motorfreaks’ 
tot een bezoek aan een tentoonstelling te bewegen”, aldus om-
schrijft Axel het gestelde doel.
Meer wil hij helaas nog niet uit de doeken doen, alhoewel hij nog 
wel meldt dat privé-collecties zeer gewenst zijn, maar dat is 
natuurlijk niet zo eenvoudig te regelen!

De museumsopening zal er één met ‘pep’ worden, waarbij ook oud 
Horex-werknemers aan het woord zullen komen. Bij het Treffen 
in Burgholzhausen waren diverse ex-Horex-Schrauber aanwezig, 
maar veel nieuws vanuit die hoek viel er niet gewaar te worden. 
Deze ‘pep’ zal dus wel met een korreltje zout genuttigd moeten 
worden…

AE

Motorkriebels IV

Een dichte grijze mist maakt de wereld klein en kil. Het is eind 
november en dan kun je uiteindelijk alles verwachten. Mijn Ho-
rex Regina staat in een hoekje van de schuur wat te dromen, een 
beetje weggedoken onder de deken die ik op zijn zwarte lijf heb 
gelegd. Nee, het is geen weer om nu te rijden. Maar in eventuele 
noodgevallen, als mijn vierwieler het af zou laten weten bijvoor-
beeld, dan heb ik altijd vervoer.
Per slot van rekening hoef je het Koninginnetje maar één keer te 
kietelen en ze is tot vervoersdienst bereid. Uiteindelijk kun je 
het maar nooit weten. 
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Het is al-
weer heel 
wat jaren 
geleden dat 
ik op een 
mistige no-
vembermor-
gen gebeld 
werd door 
het hoofd 
van de school 
vlak bij ons 
in de buurt. 
Hij vertelde 
mij dat ze 
met een 
groot prob-
leem zaten 
op school. Sinterklaas zou deze morgen de school bezoeken maar 
de man die de goedheilige Oldtimer zou vervoeren naar de school 
kreeg zijn oude Fordje maar niet aan de loop. Er was nauweli-
jks tijd te verliezen want de oude bisschop zou al om negen uur 
arriveren en of ik in dit uiterste noodgeval bereid zou zijn om 
de Horex met zijspan voor de dag te halen om Sinterklaas naar 
de kindertjes te brengen. Gelukkig had ik de Regina nog niet 
ondergestopt en had het zijspan nog niet losgekoppeld. ,,Ik kom 
er aan”, zo liet ik de onrustige schoolmeester weten. Ik hoorde 
een zucht van verlichting aan de andere kant. Hij liet duizend 
dankwoorden horen, maar ondertussen was ik al naar het schu-
urtje om de oude dame wat af te stoffen en op te tutten. Zou de 
akku nog genoeg peut hebben? Een druk op de contactsleutel en 
daar zag ik een fel lampje branden, even vlotteren, een paar keer 
langzaam doortrappen en nog een ferme mep en daar kwam leven 
in de brouwerij. 
En nu richting  de fietsenmaker waar de goedheilige man uit het 
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verre Spanje zat te wachten. Hij had gehoopt in de behaaglijke 
cabine van het Fordje te stappen maar de harde werkelijkheid 
van deze novemberdag zag er deze keer anders uit. Soms heb 
je eenmaal gewoon pech in je leven. Deze Sinterklaas was een 
fors uit de kluiten gewassen man die zo te zien, geen maaltijd 
oversloeg. De pij der heiligen vermocht weliswaar de nodige 
vetophopingen te verbergen maar of deze heilige vetzak in het 
zijspanbakje zou passen, zou nog wel eens een probleem kunnen 
worden. Toen ik hem naar buiten begeleidde en hij het zijspan-
bakje ontwaarde, zag ik zijn oude voorhoofd ineens nog meer 
rimpels krijgen. “Zou ik er wel in kunnen?” fluisterde hij bezorgd. 
Ik wuifde zijn bezwaar weg, vertelde hem hoe hij het beste in 
kon stappen, want er was niet veel tijd te verliezen. De kinderen 
zongen zich op school vast het apenzuur, van ‘zie de maan schijnt 
door de bomen’ tot en met ‘Sinterklaasje kom maar binnen met 
je knecht’. Sinterklaas stapte in en liet voorzichtig zijn heilig 
achterwerk in het bakje zakken. “Wel een beetje krap”, zei hij 
met een verwrongen gezicht. ,,Even volhouden Sinterklaas, het 
leed is na een kilometer geleden, dan mag U er weer uit, zei ik 
geruststellend. 
De Horex snorde tevreden naar de school om zijn dure last 
daar af te leveren. De kinderen stonden met de neuzen tegen 
de ruiten geplakt om Sinterklaas een warm welkom te bereiden. 
De twee zwarte pieten, die ook in het Fordje vervoerd hadden 
moeten worden, waren nu op de fiets naar school gekomen. 
Ik stapte af om Sinterklaas de helpende hand te bieden bij het 
uitstappen. Maar hoe de goedheilige het ook probeerde, er was 
geen beweging in te krijgen. Het zijspanbakje zat als het ware 
aan hem vast geplakt. Hoe ik ook trok, het mocht niet baten, de 
veren onder de bak schoten nog eerder los dan het zitvlak van 
de oude bisschop. Gelukkig schoten de zwarte pieten te hulp. Ik 
de bak vasthouden en zij aan Sinterklaas trekken. Ineens schoot 
Sinterklaas los, ik hoorde een erbarmenlijk gekraak maar Sin-
terklaas was los. Oei, dacht ik, daar gaat mijn zijspan, de bekled-
ing natuurlijk naar de barrebiesjes. Maar nee, gelukkig niet, niks 
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aan de hand. Maar waar kwam dan dat rare geluid vandaan? Daar 
zag ik het al, de hele pij van Sinterklaas, die ooit gediend had 
als een pluchen overgordijn was gescheurd door al dat trekken 
en rukken. Sinterklaas stond letterlijk in zijn onderbroek, maar 
een paar veiligheidspelden van de toegeschoten schooljuffrouw 
brachten uitkomst en even later schreed Sinterklaas op waardige 
wijze de school binnen, waar de kinderen hem uitbundig begroet-
ten. Eén van de pieten gooide me als dank een hele zak peper-
noten in het zijspan en zo ging ik beladen met stoffelijke dank-
betuigingen met de trouwe Horex met het ongeschonden zijspan 
weer naar huis. 

Als je met een Horex in hoogheilige sferen komt, kun je wat 
beleven en moet je oppassen, maar met Sinterklaas valt het vaak 
nog wel een 
pepernootje 
mee! Zelfs 
deze keer 
en daarom 
tot de vol-
gende keer, 
voor een 
andere be-
levenis met 
dat onver-
woestbare 
en trouwe 
werkpaard.

Tammo J. 
Oldenhuis 
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Techniek; ombouw van Simplex- naar Duplex-
primaire ketting

In 1951/1952 werd er voor de eerste keer de Duplex-ketting 
3/8”x3/16”x70 met 6mm rollen ingebouwd. Om dit mogelijk te 
maken, moest er het één en ander veranderd worden.

De kickstarteras moest een iets grotere opening krijgen, 1. 
van 23 naar 25mm, zodat de ketting vrij kan lopen (zie 

afbeelding rechts)
Het carterdeksel moet aan de binnenzijde 2. 

afgefreesd worden van 19,5 naar 21mm (zie 
afbeelding links)

Natuurlijk moet van de koppeling het ket-3. 
tingwiel uitgewisseld worden tegen een Duplex-
modificatie

Het motorcarter moet schuin (8mm x 30º) 4. 
afgefreesd worden om de ketting te kunnen 
laten vrijlopen (zie afbeelding midden)
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Benodigdheden;
1x Duplex-ketting 3/8” x 3/16” x 70 (6mm rol)- 
1x kettingwiel voor 3/8” x 3/16”- 
1x koppelings-kettingwiel 3/8” x 3/16”- 
1x bus voor het koppelingshuis (langer)- 
1x koppelingsstift ø6x178mm (voorheen 175mm)- 

Opmerking: de oude kettingspanner-verenstaal kan blijven, ech-
ter is er een lichte aanpassing nodig; waar deze aanligt tegen het 
carter dient een lichte uitsparing geslepen te worden en aan de 
voorzijde van de 7mm stift een afstandsbusje ø7,1xø14x5mm 
gemonteerd te worden.

Mededeling namens het bestuur

Algemeen bestuurslid Edwin van de Voorn heeft aangegeven zijn 
activiteiten in het bestuur te willen beëindigen. Dit besluit wordt 
door Horex Club Nederland gerespecteerd, maar ook ‘tegenzin’ 
geaccepteerd. Edwin heeft zich namelijk jarenlang met tome-
loze energie ingezet voor ons mooie club en zijn inzet vanuit het 
bestuur zal zeker gemist worden. Edwin; BEDANKT!!

Om het bestuur goed te laten functioneren, zal de leeggekomen 
plek van Edwin op korte termijn weer ingevuld moeten worden. 
De werkzaamheden betreffen diverse bestuurlijke taken, dus 
mocht je hier wel oren naar hebben en voel je je geroepen hier 
een positieve draai aan te geven, meld je dan nu aan!
Het is zeker geen dagtaak, dus laat je daardoor zeker niet af-
schrikken. Voor meer inhoudelijke informatie over de taken en 
tijdsbesteding graag even contact opnemen met voorzitter Ge-
rard Hilbers (023-5373516 en/of hilbers@hetnet.nl).

Bij voorbaat dank voor de getoonde interesse.
Mikel
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Mededelingen van de Penningmeester

Zoals ik u in het vorige clubblad heb beloofd, presenteer ik 
hierbij het overzicht van de contributiebetalingen over de jaren 
2009, 2010 en 2011.

Begin mei 2011 hadden 92 leden hun contributie nog niet betaald. 
Totaal: € 1840,-
Sinds de herinnering van mei regenden de betalingen bij mij bin-
nen.
Op het moment dat ik dit artikel schrijf (25-11-11) zijn de ach-
terstanden als volgt ingelopen:
contributiejaar achterstand bij:
 2009  0 leden (!)
 2010  6 leden
 2011  21 leden

Op dit moment is de achterstand t/m het jaar 2011 gedaald naar 
€ 540,-. Nogmaals wil ik ieder hartelijk bedanken voor de posi-
tieve reacties.

Wat betreft de contributie voor 2012 heeft het bestuur beslo-
ten deze weer niet te verhogen. Het tarief is dus ‘gewoon crisis-
proof’ = € 20,- voor een heel jaar.

In dit clubblad is de rekening voor 2012 ingevouwen, eventueel 
aangevuld met een herinnering voor 2010 en/of 2011.

Mag ik weer rekenen op ieders medewerking?

Ik wens alle leden en hun familie prettige feestdagen en een 
gezond en veilig Horexjaar.

Paul Hoornweg
penningmeester
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Post van Horex
 
Laatste nieuws omtrent de VR6 Roadster.
 
In september werd al bekend gemaakt, dat de Rotrex radiaal-
compressor om productietechnische redenen (leverproblemen) 
nog niet zal worden gebruikt bij de Roadster, evt. wel op een 
later tijdstip.
Ook zal de tandriemaandrijving naar het achterwiel komen te 
vervallen, omdat bij testritten is gebleken, dat de schokdemping 
hiervan niet ideaal is. Dit gaat ten koste van het welzijn van de 
berijder. Er komt nu een gedegen kettingaandrijving met schok-
demping, waardoor er ook minder plaats nodig is, vanwege de 
geringere breedte.
Eerder dit jaar werd al bekend dat de VR6-motor bij A.W. (Al-
bert Weber) in Markdorf /Bodensee compleet bewerkt en ge-
assembleerd zal worden en kant en klaar naar Horex GmbH in 
Augsburg afgeleverd wordt.
Weber vervaardigt met zijn 400 werknemers reeds onderdelen 
voor diverse firma`s, zoals krukassen en drijfstangen voor Audi, 
PSA en Opel. In principe voor de gehele automotive industrie en 
is dus een gerenommeerd bedrijf op dit gebied.
Het rijwielgedeelte zal bij Hörmann-Rawema in München/Chem-

26



HOREX CLUB NEDERLAND     december 2011

nitz worden 
vervaardigd 
en van Mahle 
komen natuur-
lijk de zuigers. 
Bing levert het 
brandstofsy-
steem.

Intussen, de-
cember 2011, 
zijn er 16 dea-
lers benoemd 
in Duitsland en 

1 in Zwitserland. Allemaal dealers die al meerdere merken (BMW, 
Kawasaki, Honda) vertegenwoordigen en dat betekent dat er ook 
in Nederland (Benelux) een dealer in die geest zal worden  vast-
gelegd.

Als alles volgens plan verloopt en de recessie geen roet in het 
eten gooit, zal de eerste VR6 Roadster in april 2012 afgeleverd 
worden.
 (wordt vervolgd)
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Oldtimer Markt – Veemarkt te Utrecht. Info; 
www.vehikel.nl

Christmas Pleasure Trial in Arnhem. Info; 
www.classictrial.nl

16 t/m 18 december

26 december

Agenda
2011

Oldtimerbeurs in de Autotron te Rosmalen. 
Info; www.autotron.nl

Bremen Classic Motorshow. Dagelijks geopend 
van 09.00-18.00u. Info; www.classicmotor-
show.de

Ruilbeurs oude motoren pré 1965 aan de Lin-
destraat 10 in Schilde (B) van 9.00-17.00u.

27e Oldtimerbeurs te Hoogstraten (B). Info; 
www.oldtimerbeurs-hoogstraten.be

Motormarkt Hardenberg op Sportpark “De 
Boschhoek” van 8.00-16.00u. Info; www.mo-
tormarkthardenberg.nl

58e Internationale HOREX Sternfahrt in de 
Mehrzweckhalle in Hanau/Mittelbuche (D). 
Meer info en aanmelden via; gerdrothe@
hanauinfo.de

(Internationaal) HOREX Treffen Nederland 
nabij Dinxperlo. Meer info elders in dit blad 
én in de komende 2 clubbladen (maart/juni 
2012).

14 & 15 januari

03 t/m 05 februari

25 februari

17 & 18 maart

26 maart

25 t/m 28 mei

01 t/m 03 juni

2012
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