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Voorwoord

Na veelvuldig falen heeft staatssecretaris van financiën Frans Weekers don-
derdag 30 januari zijn ontslag ingediend bij de Koning. Voor deze gelukza-
lige dag heeft hij naast andere blunders kans gezien de Eerste en Tweede 
Kamer er toe te brengen in te stemmen de oldtimerstatus van 30 jaar te 
verhogen naar 40 jaar. Deze erfenis van ‘falende Frans’ zal voor vele hob-
byisten een extra aanslag op hun beurs opleveren. Je zult maar blij zijn met 
één of meerdere mooie klassieke auto’s, maar als deze dan op diesel of 
gas rijden vergaat het lachen je al gauw. De liefhebbers met een collectie 
motorfietsen tussen de 30 en 40 jaar oud vallen ook onder de slachtoffers. 
Maar ook de oldtimer gerelateerde handel en bedrijven gaan de gevolgen 
ondervinden.
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Persoonlijk is mijn bijdrage aan deze geldklopperij:
168 euro per jaar voor een Volkswagen Polo van 1984 
28 euro per jaar voor een Honda CB 400a van 1978 (kwart tarief)
28 euro per jaar voor een Honda CB 400a van 1980 (kwart tarief)
Totaal 224 euro per jaar, waarvoor mijn hartelijke dank Frans.

Alle hoop is nu nog gericht op de uitspraak van de rechter in een ged-
ing aangespannen door Stichting Autobelangen. Als de rechter inziet dat 
Weekers niet met de actuele cijfers de kamer heeft ingelicht, zou deze 
rechter kunnen beslissen dat de maatregel niet gerechtvaardigd is.
In dit geval hoeven we niet ‘het vooruitstrevende jongentje in de klas te 
zijn’ en kunnen we net als de meeste andere EU landen de oldtimerstatus 
weer op 30 jaar stellen.

Zoals in het vorige voorwoord vermeld zijn wij met onze Horexen nog niet 
ten prooi gevallen tot het betalen van belasting. Maar dat dit nooit zal 
gebeuren, is hetzelfde als geloven dat de Titanic weer gaat varen.

Groet Gerard

Financieel verslag 2013

Met genoegen presenteer ik hierbij het financieel jaarverslag 2013 van 
Horexclub Nederland.

Ter toelichting kan ik de leden het volgende meedelen:
Onze club staat er financieel onverminderd goed voor!

Helaas is het aantal leden gedaald van 80 naar 76 in 2013. Maar dankzij 
uw medewerking is de gezamenlijke contributieachterstand opzienbarend 
teruggelopen van € 1000,- (2010) → € 620,- (2011) → € 280,- (2012) → € 
100,- (2013). Daardoor is het saldo op onze bankrekeningen gestegen van 
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± € 3800,- (2010) → ± € 5100,- (2011) → ± € 5500,- (2012) → ± € 5800,- 
(2013).

Het batige saldo op het Horex Treffen in Akersloot was ruim € 140,-. Wij 
danken de familie Hilbers voor de geslaagde organisatie! Door hun inzet 
hadden wij een weer mooi, boeiend, lekker en wederom erg gezellig tref-
fen. Met (als gezegd) een positief financieel resultaat!
Omdat wij contant € 9,60 méér hebben ontvangen dan op grond van de 
barlijsten nodig was, heb ik in de Jaarrekening een nieuwe post vermeld: 
“Positief kasverschil turflijsten Akersloot (fooien!)”.

De drukkosten van ons Horex clubblad zijn weer op hetzelfde niveau als in 
2011, nl. € 300,-. Vanwege de sterk gestegen posttarieven zijn de verzend-
kosten opgelopen tot € 436,- Met inbegrip van € 100,- vergoeding voor 
het gebruik van de laptop levert dit een totaallast op van € 836,-. Dit levert 
een totale kostprijs op per lid per clubblad van € 2,61. Erg weinig voor zo’n 
prachtig en representatief blad! Lof voor onze redacteur en producent 
Mikel Eringfeld.

De overige kosten en baten 2013 zijn vergelijkbaar met die in 2012.
Tijdens het komende treffen begin juni in de Betuwe/omgeving Tiel is de 
financiële administratie van de club door eenieder bij mij in te zien. Een 
financiële commissie zal dan ook de boeken inzien en een oordeel geven 
over de financiële administratie van de club per 1-12-2013.

Met vriendelijke groet,
Paul Hoornweg
Penningmeester HC NL
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Horex 2-cilinder zijspanracer 1000cm3
In oude glans teruggebracht

Jarenlang leek het of de meest succesvolle Horex 2-cilinder racer van 
de aardbodem was verdwenen. Wel doken er fragmenten van op in een 
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omgebouwde solo racer, maar dat was slechts van korte duur. Echter nu 
viert het zijspan zijn comeback in de originele staat uit het kampioensjaar 
1935.

Soms is er veel tijd nodig. In dit geval bij de restauratie van het zijspan van 
Karl Braun en zijn passagier Edwin Badsching. Het doel was de intussen in 
de veteranenwereld opgedoken  solomotor weer terug te brengen in de 
staat zoals ze was, toen Braun en Badsching met een 1000cc-Horex zijspan-
combinatie met grote overmacht Duits kampioen werden. Er werden maar 
liefst 18 eerste plaatsen en 6 tweede plaatsen gehaald.

Maar hoe zag  de kampioensmotor er nu daadwerkelijk uit? Er werd 

7



HOREX CLUB NEDERLAND     maart 2014

8



HOREX CLUB NEDERLAND     maart 2014

gerechercheerd in de berichtgevingen uit die tijd en vooral aandachtig 
gekeken naar de historische foto’s die ter beschikking waren gesteld door  
de zoon van Karl Braun. Hierdoor werd het mogelijk de authentieke details 
te ontwaren, want op de aanwezige fragmenten was al zoveel veranderd in 
het tijdsverloop.
Bijvoorbeeld de ombouw tot solo racer met een compressor voor de mo-
tor. Vervolgens in de jaren ‘60 met een Roots-compressor achter de motor, 
weliswaar een mooie constructieve toepassing, maar historisch gezien niet 
okay. Bezwaarlijk waren ook de ontbrekende onderdelen, zoals tank, stuur 
en voorvork, olietank en uitlaat en natuurlijk het zijspan zelf, die allemaal 
opnieuw moesten worden vervaardigd. Een hele opgave, maar dankzij het 
waardevolle fotomateriaal kon Reinhardt Jutzi uit het Hessische Geinsheim 
in 2010 aan de slag gaan met deze bijzondere taak om  er weer een origi-
neel Braun zijspan van te maken.
Helaas moeten we opmerken, dat er op het originele exemplaar bronzen 
koppen en aluminium cilinders zaten en die zijn hier niet te zien, want die 
motor stond ooit eens op de Horex tentoonstelling in Bad Homburg een 
paar jaar geleden.

Reinhardt Jutzi, inmiddels 74 jaar, is een specialist op het gebied van de 
Horex-racers. Tot 1972 was hij zelf actief op de circuits met een Horex-twin 
en zijn contacten met Friedel Münch en de raceafdeling van de Horex fab-
riek in de jaren vijftig verschaften hem de noodzakelijke knowhow in deze 
bijzondere materie. Inmiddels heeft hij alle naoorlogse DOHC-racetwins in 
zijn bezit en ze ook allemaal geperfectioneerd, zodat ze nog steeds op het 
circuit te vinden zijn bij speciale racedagen zoals de Hockenheim Classics.
Ook binnen onze club is er een Citation-twin omgebouwd tot racer, 
waaraan Reinhardt zijn zegen gegeven heeft! Wie af en toe op een circuit 
aanwezig is, bijvoorbeeld in Barneveld, heeft deze Horex-racer van Gert 
Heuvelman misschien al eens gezien.

Bij het Braun zijspan was het nog een item of de tank verchroomd of wit 
gelakt zou moeten zijn. Beiden zou authentiek zijn geweest, maar in dit 
geval werd besloten ze samen met het zijspanspatbord wit te spuiten om 
het een opvallend aanzien te geven. Ook het aanbrengen van het Horex-
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embleem op het zijspanspatbord was nogal een probleem. In de noodza-
kelijke grootte was het embleem niet te krijgen, zodat besloten werd met 
behulp van sjablonen, het in stappen te spuiten. Helaas had de spuiter niet 
bedacht dat het spatbord bij montage een andere hoek kreeg, zodat het 
embleem scheef op het spatbord stond. Hierdoor moest het nog een keer 
opnieuw, maar gelukkig was de spuiter bereid dit te verbeteren. 
Toen dit alles in orde was, was het aan Reinhardt de taak alles netjes in zijn 
werkplaats op te bouwen tot een fonkelnieuw zijspan. Natuurlijk waren er 
nog diverse aanpassingen nodig om ze te kunnen starten via een aandrij-
frol, want aandrukken is geen optie en een kickstarter zit er niet op.
Bij de opening van het Horex-museum was Reinhardt aanwezig en de 
motor werd gestart. Weliswaar eerst op slechts 1 cilinder, maar even later 
zette ook de tweede het op een grommen, zodat de aanwezige toeschou-
wers getrakteerd werden op een buitenaards lawaai.

Inmiddels staat de zijspanracer bij een verzamelaar aan de Bodensee, 
dezelfde die ook het Rennsportmuseum in  Hockenheim  beheert. Zeer 
waarschijnlijk dus daar te aanschouwen, maar daar komen we ooit nog wel 
achter.

AE
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In memoriam; Fred Roos

In november jl. bereikte ons het droeve bericht dat Fred Roos, waarover 
we al eens een artikeltje wijdden, was overleden.
Fred had 22 Horex-motoren prachtig gerestaureerd en in zijn privé muse-
um opgesteld. Het was de bedoeling dat museum met een bezoek te ver-
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eren, gelijktijdig met een bezoek aan het Horex-museum in Bad Homburg.
Jammer dat een dergelijke collectie waarschijnlijk verloren gaat. Het ge-
heel zal naar verwachting worden verkocht, maar we willen ter herinner-
ing een paar foto’s plaatsen over zijn grootse plannen om verdere Horex-
motoren op te bouwen. Grotendeels was dit al voorbereidt, diverse tanks 
staan al klaar om verchroomd te worden, krukassen die al gereviseerd zijn 
en zelfs blokken die zo ingebouwd kunnen worden. Helaas, het heeft voor 
Fred niet meer mogen zijn.
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Horex Treffen Nederland 2014

Dit jaar wordt het Horex Treffen georganiseerd door Nico Hooijkaas.

‘Ik heb een terrein met elektra en douche etc. gereserveerd op de camp-
ing in Heerewaarden in het (Pinkster-)weekend van 6 t/m 8 juni. Heere-
waarden is een oud vissersdorpje aan de Maas in Gelderland. De camping 
is ook gelegen aan de Maas en heeft zwem- en watersportplezier.

Meer informatie over de camping is te vinden op;
http://www.wsch.nl/Watersportcentrum_Heerewaarden/Contact.html

In onze streek zijn hele mooie ritten uit te zetten en hier wordt reeds volop 
aan gewerkt. Vanuit het oude vissersdorpje Heerewaarden starten wij 
vanaf de camping langs kleine dorpjes over de dijken langs de Maas richt-
ing Nijmegen. Vervolgens weer terug naar Beneden-Leeuwen waar we de 
Alexanderbrug over gaan richting Tiel en Buren.
In Buren zullen we waarschijnlijk het Marechausee Museum bezoeken 
meteen hapje en een korte wandeling. Dit zal ongeveer op de helft van de 

rit zijn. Vanaf 
Buren rijden 
we ook weer 
over de dijk 
langs de 
Waal richting 
Waarden-
burg waar 
we richting 
Gorinchem, 
alwaar we 
met het pon-
tje de Waal 
oversteken 
naar Brakel. 
Vanuit 
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Brakel rijden we door kleine dorpjes jn de Bommelerwaard richting Heere-
waarden met onderweg nog een drankje.

Als het slecht weer is kan de rit makkelijk worden ingekort. In april zal ik de 
rit diverse keren rijden en afspraken maken met horeca etc., zodat er bijna 
niets meer kan misgaan. Mijn schoonzoon Boy heb gestrikt als voorrijder 
en hij zal dit doen op mijn BMW R60/5, mits hij de Horexen kan voorbli-
jven!

Nico Hooijkaas’

Redactie: “Aanmelden voor het treffen kan als vanouds via het meeges-
tuurde inschrijfformulier. Aangezien het voor de meesten een mooi lang 
weekend is, probeert Nico met de camping afspraken te maken over een 
voordelig langer verblijf t/m maandag. Hierover zult u nader geïnformeerd 
worden in het komende clubblad. Uiteraard kan dit ook rechtstreeks met 
de camping (zie link) geregeld worden.”
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Boge; schokbreker reparatie voor Resident en Imperator

Ooit was er een instructiehandleiding in de “Horex Bote”, waarin uiteen 
gedaan werd hoe je het beste een schokbreker zou kunnen reviseren.

Je zou dan nodig hebben;
- een grote schroefklem met een stelmogelijkheid van 50 cm
- een holle kwadraatbuis 40x40x50mm hoog om het onderste oog 

vast te kunnen zetten
- een stuk buis met een diam. van 50mmx80mm lang
- daarnaast een stuk vorkvormig gereedschap om de huls eruit te 

kunnen draaien
- 2 stuks rondstaal ø 10x100mm om door de  opnamehouder  boven 

en onder te steken
Spannend wordt het bij de beschrijving van de demontage, met 2 mogeli-
jkheden.

Mogelijkheid 1:
De 3mm stift in de houder boven eruit tikken. Boven en onder in de houd-
er van de schokbreker de rondstaalstukken 10mm steken en dan één zijde 
bevestigen aan een vast voorwerp en de andere zijde met een afsleepka-
bel vastmaken aan een auto. Schokbreker met een deken omwikkelen en 
dan de schokbreker uit elkaar trekken.

Mogelijkheid 2:
De bovenste huls van de houder eruit drukken, dus inclusief het rubber. De 
3mm stift eruit tikken en dan de bovenste alu-houder verwarmen. Door de 
veerdruk kunnen de delen nu loskomen, dus uiterste voorzichtigheid is in 
acht te nemen. De kans is aanwezig dat de houder, de aluminium huls en 
de veer dan door de werkplaats vliegen,als ze tenminste niet vastgebon-
den zijn. Al met al een riskante bezigheid, waar je waarschijnlijk niet veel 
zin in hebt, dus moet je wat anders verzinnen.

Mogelijkheid 3 (info Albert Eringfeld):
Beter is het om 2 stukken ronde kunststof te laten bezorgen en deze zo 
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te bewerken dat de houder onder  en boven erin passen. In deze ronde 
kunststofstukken worden nu 2 draadstangen bevestigd, zodat je de schok-
breker als het ware in elkaar kunt draaien. Vervolgens de stift erboven 
uitdrijven en dan de draadstangen terugdraaien, zodat de schokbreker uit 
elkaar kan. Wil de houder nog niet los komen, dan moet je een gereedsc-
hapshulpmiddel maken om de zuigerstang vast te kunnen klemmen en dan 
middels 2 boutjes de houder eraf te trekken (zie hiertoe ook de foto’s). De 
aluminium houder goed warm stoken wil wel eens goed helpen, want het 
kan behoorlijk vast zitten is mijn ervaring. Nu kun je met een y-vormige 
sleutel de huls eruit draaien en de schokbreker kan geheel gedemonteerd 
worden.

Belangrijk is dat de zuigerstang nog gaaf is, want als het totaal aangevreten 
en gecorrodeerd is, dan kun je alleen nog maar een nieuwe maken. De 
oude stang evt. laten hardverchromen is ook een optie,maar dat is behoo-
rlijk duur. Een beter alternatief is dan geheel nieuwe schokbrekers aan te 
schaffen, bijvoorbeeld van ‘Hagon’ of een ander fabricaat. Tegenwoordig 
worden er voor Engelse motoren  goedkope Taiwanese dempers aange-
boden, maar daar heb ik geen ervaring mee.

Als de zuigerstang nog goed is, hoef je eigenlijk alleen maar een keerring 
11x24x8mm en een O-ring 29x2mm te vervangen en de boel na een gron-
dige schoonmaak weer te monteren. Na weer vorkolie opgevuld te hebben 
en zorgvuldig te ontluchten kan de schokbreker weer perfect functioneren. 
Natuurlijk kan het nodig zijn alle delen voordien van een nieuw laklaag te 
voorzien en de verstelling van de achterschokbreker te herstellen.
Als de hulzen van de achterschokbreker kapot geschuurd zijn, kun je deze 
vervangen door ze door midden te zagen en dan de veer eruit te halen. 
Deze kunnen dan gebruikt worden in een 2-delige nieuwe huls, die aan de 
bovenzijde geschroefd is om de veer voor te spannen, anders lukt het niet. 
Hierbij kun je dan ook nog besluiten om d.m.v. onderlegringen uit kunst-
stof de veerdruk te verhogen middels meer voorspanning.

Het is een behoorlijke klus, maar dan heb je in elk geval weer perfecte 
originele Boge-dempers, die weer een generatie meegaan.

AE
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Agenda
VETERAMA Hockenheimring, Am Motodrom, D-68766 Hocken-
heim. 120.000m2 beursterrein! Ca. 2500 exposanten & 20000 
bezoekers. Info; www.veterama.de

Motormarkt Hardenberg - Sportpark “De Boshoek”. Info; www.
motormarkthardenberg.nl

36e Enter VMC-rit en klassiekerrit. Locatie: Krompatte 4, 7468 
AS Enter. Info; www.entersemotorclub.nl / e-mail; vmcenter@
home.nl / 06-15022942 / 0547-382053

Vehikel Oldtimer Motor markt te Zwolle, IJsselhallen, zaterdag 
en zondag 10.00-17.00. Info; www.vehikel.com / e-mail; info@
vehikel.com

Motopia - Motor Event Ulft. Locatie: DRU Industriepark Ulft. 
Info; www.motoreventulft.nl / e-mail; info@motoreventulft.nl / 
024-3010222

29e Winterswijk VMC ritten en klassiekers. Start: 11.00u. Lo-
catie: H.C.R. De Lindeboom, Kottenseweg 132 Winterswijk/
Brinkheurne. Info; e-mail; lwoordes@12move.nl (jawel, onze 
eigen!) / 0543-565215

Elfsteden Oldtimer Rally. Start: 7.00u. Locatie: Camping ‘t Hop, 
Meerenstein 1, 8563 AV Wijckel. Info; www.elfstedenoldtimer-
rally.nl / e-mail; wbouland46@planet.nl / 0516-432907

60. Int. Horex Sternfahrt in D16356 Werneuchen aan de Ti-
efensee. Organisatie door Horex Club Berlin e.V. Info; e-mail; 
bwille@t-online.de 

Horex Treffen Nederland op camping Heerewaarden (voor meer 
info, zie pagina 13!)

28 t/m 30-03

29-03

12-04

12 & 13-04

04-05

24 & 25-05

31-05

06 t/m 09-06

06 t/m 08-06
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