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Voorwoord

Nu er door de dooi een einde schijnt te komen aan de ijspret, 
waaraan July en Wouter op vers geslepen schaatsen uitbundig 
plezier hebben beleefd, ben ik weer bezig mijn agenda te vullen. 
Het ziet er naar uit dat ik weer moet kiezen tussen een aantal 
evenementen die gelijktijdig gehouden worden. Riant lijkt het 
als je kiezen moet welk feest je mee wil maken. Zolang het ook 
zo blijft is er niets aan de hand. Maar ik heb gemerkt dat er een 
vorm van overtreffende  trap ontstaat. Bij organisators neigt 
de mening het beter te moeten doen dan de vorige. Dat lukt ook 
veelal maar na een aantal keren zou deze goedbedoelde ritorga-
nisator het ook wel eens leuk vinden als een ander deze taak op 
zich zou nemen. Maar bij vele is dan de schrik gewekt en de moed 
om een toertocht of treffen te regelen door het succes van de 
voorgaande ontnomen. Zij voelen dat ze hier niet tegen op kun-
nen. Zo ook het deel nemen aan het bestuur van onze club. Toen 
Edwin van de Voorn te kennen gaf zijn deelname in het bestuur 
te staken, zijn na de oproep in het clubblad helaas nog geen re-
acties gekomen. De oorzaak zou kunnen liggen aan het hier boven 
geschetste defaitisme. 

Ik heb Edwin gevraagd of hij gebeld mag worden om uit te le-
gen wat van de vrijgekomen functie verwacht wordt. Hij heeft 
geen bezwaar, en wil graag toelichting geven. Het zou wenselijk 
zijn als het bestuur weer uit 5 personen bestaat. Om de meeste 
stemmen te tellen is dat bij de huidige 4 wel eens verwarrend. 
Dus ik hoop dat in het volgende blad de nieuwe 5de man of vrouw 
bekend gemaakt wordt.

Nu maar afwachten of het treffen in IJzerlo niet te leuk wordt.
Groet Gerard.
.
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In memorium; Anton de Groot (1921-2011)

In december kregen we het droevige bericht dat ons lid Anton 
de Groot is heengegaan op de leeftijd van bijna 90 jaar.
Anton was een enorme motorenthousiast en was tot op het laatst 
bezig met het opbouwen van een Horex 350. Anton’s uitspraak 
was; “ik doe niet elke dag veel, maar wel probeer ik veel iets te 
doen”.
Een tijdje geleden was een Horex 400 van Anton te bewonderen 
in een televisiespotje van een verzekeringsmaatschappij, waarin 
werd aangegeven dat goede spullen ook goed verzekerd dienen te 
zijn. Volgens Anton was zijn Regina 400 ontzettend gaaf en goed, 
dus een treffender voorbeeld kon de maatschappij zich niet wen-
sen.

Op zijn rouwkaart staat een nieuwe Indian Chief afgebeeld, wat 
zijn interesse voor motoren in het algemeen uitstekend ‘ver-
woordt’.

Kort nieuws uit de FEHACtivi-
teiten

Belastingvrijstelling voor klassiekers 
gaat naar 30 jaar
De vrijstelling Motorrijtuigenbelasting 
voor klassieke voertuigen van 25 jaar en 
ouder wordt niet bevroren, maar is per 
1-1-2012 vervangen door een regeling 
waarbij in de komende jaren steeds per 
twee jaar één bouwjaar wordt vrijgesteld. 
Over 10 jaar zijn alle voertuigen bij 30 jaar en ouder vrijgesteld. 

Een voertuig uit 1987 wordt pas belastingvrij als het 26 jaar is. 
Een voertuig uit 1988 bij 27 jaar, een 1989-er bij 28 jaar enzo-
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voort. Een voertuig uit 1991 wordt dan pas bij 30 jaar belasting-
vrij. Bepalend daarbij is niet het bouwjaar/productiedatum, maar 
de datum eerste toelating op de weg. Een voertuig uit 1990 dat 
eerst twee jaar in de showroom heeft gestaan en daarna pas een 
kenteken kreeg, geldt als een ’92-er.

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. Het 
handhaaft de rollende vrijstellingsgrens, waarbij het zeker is 
dat op enig moment een voertuig vrijgesteld wordt al schuift dit 
nu de komende tien jaar op naar 30 jaar. Binnen het klassieke 
voertuigpark is nu rond 30% tussen de 25 en 30 jaar oud. In de 
toekomst zullen minder voertuigen onder de vrijstellingsregeling 
gaan vallen.

Levend mobiliteitsmuseum Classictraffic
Van 14 juli t/m 19 augustus 2012 wordt in het Autotron te Ros-
malen een tentoonstelling ‘Nederlands mobiel erfgoed’ georga-
niseerd. Met een per decennium ingedeelde opbouw maakt de 
bezoeker een tijdreis door 125 jaar auto-, motor- en transport-
historie. Per decennium wordt een tijdsbeeld opgeroepen met 
krantenartikelen en (film)beelden.
Het bijzondere van ClassicTraffic wordt dat alle tentoonge-
stelde personenauto’s, bedrijfsauto’s, bromfietsen, scooters, 
motorfietsen nog functioneren en zo de hallen uit kunnen rijden 
om deel te kunnen nemen aan het verkeer. Om toelichting te 
geven zijn de eigenaren van de klassieke voertuigen aanwezig: zij 
weten alles te vertellen over hun ‘grote liefde’. ClassicTraffic is 
geen statische tentoonstelling, maar een levende presentatie van 
mobiel erfgoed, opgebouwd binnen een overzichtelijke indeling.

Speurtocht naar vergeten oldtimers: Chasing Classic Cars 
Discovery Channel komt met een nieuwe serie waarin Wayne 
Carini op zoek gaat naar oude auto’s en verborgen collecties. Een 
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AC Cobra, een Duesenberg, een Chevrolet Impala, een Panhard 
en zelfs een Ferrari 375 MM. Wayne reist langs dorpen en ste-
den om lang vergeten oldtimers op te speuren, ver weggestopt 
in schuren en garages. Als het hem lukt de auto aan te schaffen, 
brengt hij hem naar zijn winkel in Connecticut. Daar restaureert 
hij de auto in zijn originele staat en probeert hij hem vervolgens 
op de veiling door te verkopen. In Chasing Classic Cars bezoekt 
Wayne ook private collecties en spreekt hij met verwoede verza-
melaars. Chasing Classic Cars is vanaf zondag 15 januari 2012 om 
17:05 uur te zien op Discovery Channel.
  
Ook 4% van de Nederlandse vliegtuigen is oldtimer
Ongeveer 4% van de Nederlandse personenauto’s wordt aange-
merkt als oldtimer (25 jaar of ouder) en ook 4% van de in Ne-
derland ingeschreven vliegtuigen is oldtimer. Daar houdt echter 
de parallel op, want bij vliegtuigen wordt de oldtimergrens bij 
50 jaar en ouder gelegd. 124 van de 2782 vliegtuigen in ons land 
zijn dus meer dan een halve eeuw oud. Het oudste toestel da-
teert van 1935: een DeHavilland DH-82 Tiger Moth. De ex-Prins 
Bernhard Dakota DC-3 van de Dutch Dakata Association wordt 
volgend jaar 70.

Enquete Restauratie en reparatie
In de zomer van 2011 heeft de FEHAC een enquête gehouden 
om zicht te krijgen op de problemen, die eigenaren van klassieke 
voertuigen ondervinden bij de reparatie en/of restauratie van 
hun klassieke voertuig. Ruim 700 eigenaren van een klassiek voer-
tuig hebben de enquête ingevuld. Aan de hand van de verkregen 
informatie zal de FEHAC-werkgroep Trade & Skills actie onder-
nemen. Een eerste stap is het onderzoeken van de opleidingsmo-
gelijkheden van monteurs, die gespecialiseerd zijn in klassieke 
voertuigen. Wilt u de informatie van de enquête zelf bekijken: 
www.fehac.nl onder het hoofdstuk ‘Actualiteiten’.

5



HOREX CLUB NEDERLAND     maart 2012

Benzine E10 beschadigt brandstofsysteem klassiekers
In 2013 zou onze benzine moeten bestaan uit 10 % ethanol en 90 
% gewone benzine, samen de zogenoemde brandstof E10. Momen-
teel is de verhouding 5% en 95%.
Bij klassiekers doen zich nu al problemen voor met de grotere 
ethanoltoevoeging. Ook bij moderne voertuigen komen die klach-
ten voor. De FEHAC heeft inmiddels al gesprekken met de olie-
maatschappijen gevoerd en volgen samen met de FIVA de ontwik-
kelingen op de voet.

Geen wegenbelasting meer, wel verzekeren of schorsen 
De eigenaar van een motorfiets of scooter, die de leeftijdsgrens 
van 25 jaar passeert, ontvangt van de belastingdienst de melding 
dat er voor dit voertuig geen Motorrijtuigenbelasting meer is 
verschuldigd. Het blijkt dat veel eigenaren van restauratiepro-
jecten die niet op de openbare weg komen, er van uitgaan dat er 
in dat geval ook geen WA-verzekering meer verplicht is. Dit is 
echter een misvatting. 
Voor ieder kenteken geldt: verzekeren of formeel schorsen 
(kentekenschorsing). Binnen de kortste keren ligt er een bekeu-
ring op de mat. 

 

E10 benzine

Benzine E10 bevat 10 volumeprocent ethanol en vervangt in de 
toekomst de loodvrije 95 benzine met maximaal 5% ethanol 
(normblad EN 228). De introductiedatum van E10 verschilt per 
land. 
Zonder voorzorgsmaatregelen kan de nieuwe E10 benzine niet ge-
bruikt worden in klassieke voertuigen. Hieronder een aantal tips 
waarmee onaangename verrassingen voorkomen kunnen worden.
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Mogelijke problemen, die kunnen optreden met de brandstof E10, 
liggen op het gebied van: 
• opslag in de benzinetank en het reserve brandstof reservoir 
• toegepaste materialen in het systeem  
• interne vervuiling van het systeem na overschakelen op E10 
• interne vervuiling van het systeem op de lange duur  

Het beste advies is het overschakelen op het tanken van benzine 
E10 zo lang mogelijk uit te stellen en ethanolvrije benzine zoals 
Shell V-power, Q8 Super Plus 98 en Texaco Super Plus 98 of BP 
Ultimate te tanken. Deze brandstoffen zullen in Nederland ver-
moedelijk tot eind 2013 beschikbaar blijven. 

Tank of brandstofreservoir  
Ethanol (een alcoholsoort) is hygroscopisch d.w.z. het trekt wa-
ter aan. Door het ‘ademen’ van de tank bij wisselende temperatu-
ren wordt vochtige lucht aangezogen. Uiteindelijk vormt zich een 
corrosief water/ethanol mengsel op de bodem van de tank. 
Advies 1: Bij langdurig niet-gebruik, het klassieke voertuig weg-
zetten met een volle tank. 
Advies 2: Plaats het voertuig in een ruimte met zo constant mo-
gelijke temperatuur. 
Advies 3: Bij voorkeur tanken bij een druk bezocht tankstation.  
Benzine met ethanol is gevoelig voor veroudering. De eigenschap-
pen blijven wel minimaal zes maanden behouden. 
 
Toegepaste materialen in het brandstofsysteem 
Het brandstofsysteem is opgebouwd uit veel materialen. Niet 
alle materialen zijn E10 bestendig. Rubber wordt o.a. toegepast 
voor slangen, afdichtingen, diafragma in de brandstofpomp en 
het membraan in acceleratiepomp van de carburateur. Niet be-
stendig zijn: natuurrubber NR, butylrubber IIR. Wel bestendig 
zijn: Nitrile rubber NBR, Viton en de oplossing is waar mogelijk 
NBR en Viton toepassen. 
Voor aluminium delen is een coating wenselijk. 
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Zink is gevoelig voor corrosie.
Het kurk van vlotters van oude carburateurs is niet E10 besten-
dig. 
 
Interne vervuiling van het systeem na overschakelen op E10 
Bij veelvuldig gebruik van E10 zal onder invloed van de ethanol 
bestaande aanslag in tank en leidingen losraken en zich ophopen 
in het brandstoffilter en/of carburateur. 
Advies 1: Filter regelmatiger controleren op vervuiling en va-
ker reinigen of vervangen . 
Advies 2: Doorzichtig leidingfilter toepassen. 
Advies 3: Zo nodig het bezinksel op de bodem van de tank ver-
wijderen. 
 
Interne vervuiling op de lange duur 
Door oxidatie van alcohol in de tank ontstaat een bruine kleve-
rige substantie, die tot verstopping van het hele brandstofsy-
steem kan leiden. Met dit probleem is nog weinig ervaring en er 
is ook nog niets concreets aan oplossingen in de literatuur gevon-
den.

bron: FEHACtiviteiten december 2011

Lovende woorden
(voor de R.D.W. en FEHAC voor het toch instand houden van 

“oude voertuigen”)

Vele jaren heeft mijn te vroeg overleden broer gewerkt aan zijn 
geïmporteerde Terrot OLG uit 1932. De Terrot heb ik geërfd 
van mijn schoonzus en vervolgens afgebouwd en keuringklaar ge-
maakt. Na verloop van tijd een afspraak gemaakt met de R.D.W. 
in Den Bosch en met enige spanning de reis ondernomen.
In de wachtkamer zaten alleen maar mopperende handelaren en 
ondernemers ook op hun nummer te wachten. Na een tijdje werd 
ik opgeroepen en door een vriendelijke dame geholpen voor de 
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papierwinkel.
Na binnenkomst in de keuringshal verbaasde het mij de interesse 
die de keurmeester toonde voor de motor en de toch al mooie 
techniek van voor de oorlog. Na alles ‘gekeurd’ te hebben deed 
hij niet moeilijk over herkomst / aanvullende informatie etc. en 
vulde de papieren voor het kenteken in met bouwjaar 1932.

Daarna moest ik naar het loket van belasting i.v.m. de BPM etc., 
waarna ik het kenteken opgestuurd zou krijgen. De belastingman 
bracht mij de vergeten formulieren nog na en heeft zelfs gehol-
pen met het opladen van de motor. Dus niet altijd mopperen op 
ambtenaren!

R.D.W. en FEHAC, bedankt!
N. Hooijkaas
(ook Horexrijder)

Advertenties

Te koop:
Horex-Columbus T6-
600cc
Bouwjaar: 1937
Verkoper: Dieter Kos-
cinski uit Bochum (D)
Vraagprijs:€ 12.000,-
Mail: horextt6@aol.com
Tel.: +49 173 1960959
Deze motor was op het 
treffen in 2004 en bij 
sommigen zeker wel 
bekend. 
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Te koop:
BMW R60/7
Bouwjaar: 1976. In prachtige staat met handgebakken biezen 
op nieuwe laklaag. In 2008 voor EUR 2700,-- gereviseerd bij de 
Knalpot in Rilland. O.a. revisie van het motorblok en versnellings-
bak. Tevens nieuwe RVS-spaken, nieuwe banden en accu gemon-
teerd.
Vraagprijs: EUR 3750,--
Verkoper: Arie Pruissen
Tel.: 0183-401672

Te koop gevraagd:
Via marktplaats heb ik (Ben Brekhof) een Regina kunnen kopen, 
echter zonder motorblok.  
Ik zou graag een beroep willen doen op de andere leden met de 
vraag of men nog een blok te koop heeft of weet, zodat ik de 
motor compleet kan maken. 

Graag reageren op 0592-346437 of via ben.brekhof@hotmail.
com
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Onderdelen

In deze rubriek enkele afbeeldingen van Horex-onderdelen, die 
gemaakt werden bij fabrieken in de omgeving van Bad Homburg.

de carters bij Fa. Schenk KG in Heilbronn- 
aluminium gesmede delen, zoals voorvorkonderdelen bij - 
Fa. Alu-Walzwerke in Singen
oliepompen bij Baier & Köppel KG in Pegnitz- 
versnellingsbakonderdelen bij Hurth in München- 

Destijds werden de leveranciers zo mogelijk in het land zelf 
gezocht. Jammer genoeg is dat bij niet meer het geval door de 
globalisering van zo’n beetje alles.

Aantal geproduceerde motorfietsen van diverse merken in de 
jaren ‘50. Zoals je ziet, was Horex destijds nog één van de too-
naangevens motormerken!! Wellicht worden deze florerende ti-

jden binnenkort herleefd met de introductie van de nieuwe VR6...
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Relaas van motorman Arie Pruissen

Het is april 2011 als Arie belt om te vragen of ik nog een Horex 
weet te staan. Dat wist ik inderdaad, niet al te ver bij hem van-
daan stond een 350, die de bezitter graag van de hand wilde 
doen.
Arie, die in het verleden al eens een Horex 350 had en spijt had 
van de verkoop ervan, ging er meteen op af en kocht deze motor 
van ons oud-lid H. Buikstra. Deze Regina is een 350 uit 1952, dus 
het model met de aangezette spatborden welke slechts 1 jaar 
gebouwd werd. Een Regina I dus van oktober 1952.

Uiterlijk was deze motor nog wel redelijk, maar aan het blok 
moet Arie nog wel één en ander versleutelen, zoals nieuwe klep-
pen, zuigerveren, afdichtrubbers en koppelings-frictieplaten. 
Ook werd de voorvork nog onder handen genomen door er nieuwe 
keerringen in te monteren. Anno januari 2012 is het geheel weer 
in puike staat en Arie was zo vriendelijk om de Horex een mooi 
op de plaat te zetten en toe te sturen, zodat we allemaal kunnen 
zien hoe mooi het geworden is.
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Ook stuurde hij zijn eerste 
kentekenregistratie mee en dat 
was destijds, we hebben het 
over 1950, een zogenaamd num-
merbewijs voor een motorrijtuig. 
Als men met de motor de weg op 
wilden, moest dit nummerbewijs 
aangevraagd worden bij de pro-
vinciale griffie van de provincie 
waar men woonachtig was. In het 
geval van Arie was dat Noord-
Brabant. Het nummerbewijs werd 
op naam gesteld van de eigenaar 
en dus niet op het voertuig, zoals 
dat later bij kentekenbewijzen 
wel het geval was. Het mooie was 
dat zo’n nummerbewijs geldig was 
voor alle soorten motorvoertui-
gen, dus ook voor auto’s, vracht-
auto’s en bussen, dus je kon met 
één nummerbewijs meerdere voertuigen uitrusten. De nummer-
borden werden door Arie zelf gemaakt, wel net zo praktisch. Ie-
dere provincie kreeg van de Rijksoverheid een eigen letter, voor 
Noord-Brabant was dit een ‘N’. In Arie’s geval werd dit ‘N91438’. 
Men ging met de nummering door tot N100.000, waarna er een 
tweede letter bij kwam en de nummering van voren af aan begon. 
Het was wel een prima systeem, want je hoefde niet aan te tonen 
hoe je aan het motorrijtuig kwam (vandaag de dag ondenkbaar 
helaas).
De leges voor een nummerbewijs waren in 1950 een rijksdaalder. 
Het nummer van dit bewijs moest tevens op de rijtuigenbelas-
tingskaart staan, welke destijds fl. 10,75 per 3 maanden kostte 
voor een motor met een gewicht van maximaal 120kg. Deze kaart 
moest je halen op het belastingkantoor, later kon dat ook op het 
postkantoor. Je gaf zelf het gewicht aan, dus een beetje smok-
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kelen kon. Op 1 maar 1956 werden alle nummerbewijzen ongeldig 
verklaard. Voor nieuwe voertuigen werd de kentekenregistratie 
ingevoerd en bestaande voertuigen konden zonder enige controle 
een kentekenbewijs aanvragen bij de Rijksdienst voor het Weg-
verkeer in Den Haag. Deze werd dan onder rembours toegezon-
den wat destijds slecht fl. 3,-- kostte.
Arie heeft nog zo’n envelop uit die tijd bewaar voor het kenteken 
PE-63-62, zijnde een DKW uit 1940.
Als er mensen zijn die nog een nummerbewijs hebben, kunnen die 
wellicht nog een motor op hun naam krijgen op de hiervoor om-
schreven manier. Wie weet lukt dit nog!

Voor Arie was dit nummer het begin van het motorrijden en te-
vens het begin van oude ‘rommel’ lopend maken voor vrienden en 
kennissen, maar sleutelen deed ‘ie al veel eerder.
Binnen onze club zijn Arie, samen met Jan Hoornsman die een 
vergelijkbare motorrijdersperiode beschreden heeft van 62 jaar 
(1950-2012!!) de absolute diehards. Uiteraard geldt dit ook voor 
Fred Beelen en Anton de Groot die beiden eveneens zeer lange 
perioden op de motor doorbrachten, maar inmiddels zijn afge-
stapt.

AE
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In het voorjaar van 1935 verscheen, geheel onverwacht en zon-
der aankondiging in de pers, de S64 op de piste, als opvolger van 
de SS500 met de Sturmey-Archer motor. Hiermee was Horex 
de eerste fabriek in Duitsland die met een eigen 4-klepsmotor op 
de markt kwam. In Engeland hadden ‘Rudge’ en ‘Royal Enfield’ al 
een 4-klepsmotor. De ‘Rudge’-motor werd ook wel gebruikt in de 
Eysink-Alpenjager en in de Zündapp-S500.
De basis van de S64, het blok zelf, kwam van de T6. De slag werd 
echter teruggebracht van 118 naar 103,5mm en de boring werd 
vergroot van 80 naar 85mm met als doel om de 4 kleppen in de 
kop onder te kunnen brengen. Deze kleppen werden in tegenstel-
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ling tot de Rudge (radiale positie) in V-vorm geplaatst, waardoor 
de klepafstelling gemakkelijk uit te voeren was. De klepdeksel 
waren links en rechts afzonderlijk af te nemen.
De stoterstangen waren in de sterk van ribben voorziene cilinder 
ingegoten en ook de cilinderkop kreeg grote koelribben aange-
meten. Bij de eerste uitvoering was de bougie nog uit het midden 
geplaatst, later werd nog geëxperimenteerd met het verplaatsen 
naar het midden, precies tussen de kleppen, echter de warmte-
afvoer was destijds een probleem. In feite was deze motor zijn 
tijd ver vooruit en door zijn hoge prijs van RM 1375,-- voor wei-
nigen weggelegd. Ook werd deze motor bij ‘Tornax’ in het model 
‘Superia’ aangeboden, maar er werden bij Tornax slecht 2 stuks 
van dit model verkocht (!).

Er werd zelfs nog een Supersport (SS64) uitgebracht met een 
hogere compressie (7,1 : 1) en omhoog lopende uitlaten. Deze 
had een vermogen van 25pk bij 5000tpm. De smering werd ver-
zorgd door een oliepomp die uitwendig op de nokkenasdeksel was 
aangebracht, rechtstreeks aangedreven door de krukas via een 
schroefwiel. Vanaf de pomp ging een leiding extra naar de cilin-
derkop om de kleptuimelaars te smeren, dus geen spatsmering 
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vanuit het carter.

Hermann Reeb, constructeur bij Horex, toonde aan dat hij zijn 
vak uitermate goed verstond, nadat hij al eerder in 1932 een 
staande twin had geconstrueerd, nog voordat Triumph in Enge-
land en één had. Helaas was de recessietijd waarin deze motor 
uitkwam, niet goed voor een grote verkoop van deze zeldzaam 
mooie motorfiets.

AE

Motorkriebels V

Als ik de vogels hoor fluiten, komen bij mij al een beetje de 
voorjaarskriebels boven. Mijn Horex staat er op het ogenblik 
een beetje droevig bij. Toen ik in de late nazomer nog een ritje 
maakte, ging het schakelen steeds moeilijker worden en vrij 
schakelen was er bijna niet meer bij. Ook bij stationair draaien, 
hoorde ik wat wonderlijke geluiden in zijn onderbuik. Hoewel on-
mogelijk ratten in zo’n aluminium lijf kunnen wonen, zat ik er aan 
te denken. Hadden die misschien aan de tandwielen zitten kna-
gen? Voorzichtig maar eens even kijken, dus de ontsteking er af, 
koppeling demonteren en ik hoopte dat er iets met de primaire 
ketting zou zijn, maar niks dus, alles prachtig in orde. Toen ik de 
hoofdas van de bak met de hand draaide, hoorde ik een vreemd 
klagend geluid. Ik vermoed dat het lager de geest gegeven heeft. 
Er zal dus een totale operatie moeten volgen. Op de wachtlijst 
gezet dus. Volgende week heb ik een paar dagen vrij en dan zal 
deze chirurg zijn machine onder narcose brengen en hopelijk kan 
ik de kwaal bedwingen. Een Horex moet immers rijden. Ik mag 
natuurlijk ook niet klagen. Een kleine zestigduizend kilometer 
zijn zonder haperen met dit koninginnetje afgelegd en dan mag 
zo’n blindedarmontstekinkje geen naam hebben. Per slot van re-
kening gaan we al meer dan twintig jaar met deze trouwe Regina 
op pad. Als je dan ziet wat voor krachten uit zo’n 400 cc potje 
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Horex enthousiastelingen in voorbije 
tijden. Eigenlijk lijkt er niet zoveel veran-

derd te zijn de afgelopen 60 jaar!

moeten komen om met zijspan en al ons te vervoeren, dan moet 
je het petje afnemen voor deze machine, die dik vijftig jaar ge-
leden het levenslicht aanschouwde bij de Oosterburen. 

Ik weet nog als de dag van gisteren dat we bepakt en bezakt 
voor de eerste keer er op uit trokken. Achterop de motor twee 
zware leren zijtassen, op de bagagedrager een grote weekend-
tas en ook nog eens een grote weekendtas achter op het zijspan. 
Mijn vrouw had volgens mij de complete garderobe uit de kast 
geplukt. Volgens mij was een tiende gedeelte ook al meer dan zat 
geweest. Maar pas op, 
zeg er niets van, want 
anders krijg je heisa 
in je zijspan en dat 
stuurt ongelofelijk 
zwaar. Nu moet ik na-
tuurlijk wel in het re-
delijke blijven, want 
hoewel ik dan niet 
veel kleren mee hoef-
de te hebben, moest 
ik natuurlijk wel de 
nodige reserve on-
derdelen mee hebben. 
Want ja, als er wat is 
met je machine, geen 
mens heeft onderde-
len. Ze denken dat je 
rechtstreeks van de 
maan komt als ze je 
zien op deze voorwe-
reldse machine. Stel 
je voor dat een klep 
verbrandt of er een 
akelige vastloper zich 
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aandient of de ontsteking gaat domme kuren vertonen.  Per slot 
van rekening moet je het zekere voor het onzekere nemen. Dus 
in de ene zijtas had ik alle onderdelen voor eventualiteiten en 
in de andere zijtas de halve gereedschapskist voor het cruciale 
moment. Een mens moet zich in alle omstandigheden kunnen red-
den nietwaar? Toen mijn vrouw vroeg waarom al die rommel mee 
moest, zei ik haar dat dat voor extra zekerheid was. Ze schudde 
met haar hoofd en zei dat die rommel bij elkaar wel dertig kilo 
woog en dat bij calamiteiten de ANWB wel bereid zou zijn om 
man en paard bij technische staking naar huis te brengen. Maar 
dat zou mijn eer natuurlijk vele malen te na zijn. “De mens”, zo 
zegt een oud spreekwoord, “lijdt het meest, door het lijden dat 
hij vreest en nooit op komt dagen”. En dat wijze woord werd 
bewaarheid. Met de zon aan de hemel ging het vanuit Coevorden 
richting het oosten. Een glimmende Regina met een glanzende 
Steib aan haar zij bracht ons waar we maar wilden. Geen ver-
keerde slag zal ik je vertellen en alles werkte naar behoren, het 
Horex onderdelenmagazijn in de zwarte zijtassen bleef gewoon 
dicht, niets aan de knikker.

De eerste dag vonden we aan de Weser een prachtig onderko-
men, vlak bij een veerpontje. En we hadden geluk, ze hadden daar 
nog net een kamer voor twee Horexcoureurs vrij. 

De waard, die zo te zien geen enkele maaltijd oversloeg en die 
zijn schoenen liet huizen onder een fantastisch vetafdak, schud-
de ons de hand en heette ons van harte welkom. Voor jullie heb ik 
de mooiste kamer zei hij, maar voor jullie machine heb ik er ook 
ééntje, want zo’n pracht van een machine mag onder geen en-
kel beding buiten slapen. Hij zwaaide de klapdeur van de garage 
open, stapte in zijn blinkende Audi A8, reed hem naar buiten en 
ik mocht de Horex er in rijden. “Een Horex”, zei hij, is de mooi-
ste machine die ooit op deze aardbol gelopen heeft, daar krijg je 
nooit pech mee. Daar vliegt je nooit een klep om de oren en hij 
draait altijd en als je morgen komt, dan hoef je er maar naar te 
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kijken en hij loopt al. Dat zijn nog eens machines. Ik heb er vroe-
ger ook één gehad, maar ja we moesten zo nodig onderdak, stel-
letje wekelingen dat we zijn. Dus de Horex moest weg, ingeruild 
op een Kevertje en ik kreeg er maar 100 Mark voor. Een schijt-
prijs natuurlijk, maar je dacht geen keus te hebben. Mijn vrouw 
wilde beslist een auto, ze wilde niet meer achterop, ze dacht het 
aan de waterleiding te krijgen, dus een koekjestrommel aan-
schaffen. En deze Audi, ach hij is wel mooi, maar het is het niet”. 
Ik groeide natuurlijk wel honderd pond en ik repte natuurlijk 
met geen woord over mijn rijdend onderdelenmagazijn, want zo’n 
gegeven zou voor hem natuurlijk een verschrikkelijke motie van 
wantrouwen zijn geweest ten aanzien van zijn jeugdliefde en dat 
zou ik voor geen geld op mijn geweten willen hebben. Mag ik even 
in het zadel? Natuurlijk. De grote zwarte pannenkoek bezweek 
bijna onder de batterij van deze Goliath van naar ik schat zo’n 
250 pond. Hij begon helemaal te glimmen en fluisterde: ,,Dit zit 
fantastisch, wat een comfort, en dat geluid hé, daar is een auto 
toch een koffiemolen bij.” Ik zag  net dat er een druppeltje olie 
onder de bak lag en wilde het met een papieren zakdoekje weg-
vegen. “Ben je mal?”, zei hij. “Zweet jij soms niet als je de hele 
dag gewerkt hebt? Laat toch liggen, dat is echt, dat hoort erbij. 
Onder die auto vind je niets, zo’n ding is gortdroog maar dan ook 
in alle opzichten”. Hij klopte nog eens met de rug van zijn hand 
op de tank en zei: ,,Rust maar goed uit vrouwtje, morgen zie ik je 
graag weer en misschien mag ik je wel even kietelen.”  Met een 
klap viel toen de grote garagedeur in het slot. Op onze reizen 
hebben we steevast hier overnacht en altijd weer hetzelfde ver-
haal, dat altijd weer prachtig was om te horen. Die eerste reis 
is fantastisch verlopen en het onderdelenmagazijn is maagdelijk 
gebleven. De volgende jaren konden we op pad gaan met ongeveer 
dertig kilo minder aan bagage. 

Met Horexgroeten,
Tammo J.Oldenhuis
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Internationaal Horex Treffen Nederland
(01 t/m 03 juni 2012 te IJzerlo)

Beste clubgenoten en Horex-liefhebbers.

Over een week of 10 is het alweer zover, het befaamde Horex 
Treffen. Zoals in de vorige editie reeds te lezen was (en te zien 
middels enkele sfeerfoto’s), zal de Achterhoek in 2012 the place 
to be zijn! In het komende blad zal een uitgebreide routebe-
schrijving staan, zodat u ook zonder Tomtom op bestemming zult 
geraken.

De eerste aanmeldingen zijn alweer even binnen. Ditmaal waren 
Wim en Annie Vervelde de allereersten! Voor hun was de keus 
ook niet zo moeilijk, aangezien zij al weten wat de Achterhoek 
allemaal te bieden heeft. Geen twijfel dus en dat zou voor ieder 
ander ook niet mogen gelden. U bent allen meer dan welkom in 
IJzerlo, dus meldt u zo spoedig mogelijk aan via het inschrijf-
formulier (meegestuurd in het decemberblad).
Mocht u dit formulier niet meer hebben, kan er ook per mail 
aangemeld worden via eringfeld@gmail.com. Laat dan even de 
n.a.w.-gegevens achter, aantal personen, aankomst vrijdag/zater-
dag, overnachting per 
tent/caravan/camper, 
type motor en of u wilt 
meegenieten van de 
barbecue op de zater-
dagavond.

Komt allen, u zult er 
geen spijt van krijgen.

Hartelijke groeten van 
de organisatie.
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Motormarkt Hardenberg in “De Boshoek”. 08.00-16
.00u., entree EUR 4,--

Klassiekerrit te Enter. Tel.: 06-15022942. Info: www.
entersemotorclub.nl

VETERAMA-Ludwigshafen (D). Dé motorbeurs voor 
veteranen en klassiekers. Info: www.veterama.de

Oldtimertreffen in Bocholt (D). Tel.: +49 2871 
2949330

Motorbeurs te Barneveld (t/m 1975). 09.00-16.00u, 
entree EUR 5,--. Locatie; Markthal aan de Mercurius-
weg 41 op industrieterrein “De Harselaar”. Tel.: 0318-
656505

Oldtimer GrandPrix in Schleiz (D). Met deelname van 
Horex-racers, o.a. R.Dachs en R. Jutzi

58e Internationale Horex Sternfahrt in der Mehr-
zweckhalle in Hanau (D). Zie inschrijvingsbrochure 
elders in dit blad. Hanau is de Gebr. Grimm-stad!

Rondrit in Noord Limburg en Brabant. Inschrijven 
vanaf 09.00u. in Meerselo aan de Grootdorp 47. Tel.: 
0478-546482

Internationaal Horex Treffen Nederland te IJzerlo 
op de Groepscamping “Het Rengelink”.

“BOM”’s rondrit (Berlare-Houffalize-Berlare) voor o.a. 
motoren tot 1960 dwars door de Ardennen. “Festival-
hal” aan de Donklaan 125 in Berlare (B-9290). Info: 
alfons.droeshout@skynet.be

31-03

21-04

21 & 22-04

29-04

12-05

18 t/m 20-05

25 t/m 28-05

26-05

1 t/m 3-06

23 & 24-06

Agenda


