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Voorwoord

Regelmatig treft mij een ergernis aan menselijk gedrag. Een van deze 
ergernissen is de onbeschaamdheid van personen die zich iets toe eigenen 
omdat zij denken daar recht op te hebben.

Voorbeeld: 
Bestuurders van banken of ondernemingen, die door wanbeleid deze in 
financieel debacle hebben gebracht en daarna alleen met steun van de 
overheid kunnen blijven bestaan.
Mensen in de politiek of andere overheid die door belasting betalers hun 
inkomen genereren en zich daarnaast nog verrijken met eigen handeltjes 
of anders voordeel uitbuiten van hun positie. Schaamteloos zeggen zij een 
extra inkomens verhoging te verdienen, omdat zij daar recht op hebben. 

Gelukkig zien we nu een kentering. 
Falende bestuurders worden steeds 
meer ter verantwoording geroepen 
en mensen geven meer hun mening 
over de handelswijze van bedoelde 
zakkenvullers. Nu moeten we alleen 
nog iets bedenken om te voorkomen 
dat deze personen een riante uitker-
ing of weer een ander prachtig over-
heidsbaantje toegeschoven krijgen.

Ook op mijn voorwoorden krijg ik 
nauwelijks negatieve reacties, alleen 
die van mijn vrouw als ik weer een 
stomme taalfout maak. Gelaten 
accepteer ik haar kritiek en ben 
haar dankbaar dat zij mijn fouten 
verbetert.

Groet Gerard
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FEHAC nieuws

(d.d. 16-04-2015)
Kenteken Motorfiets met of zonder zijspan 
Oplossing gevonden door de RDW voor kenteken 
voor de ‘wisselende’ 
zijspanrijders! 
 
Motor- en Scooter rijders die gedurende het jaar 
zowel ‘solo’ als ‘met zijspan’ rijden kunnen gerust 
zijn. Als het zijspan van uw motorfiets of scooter afneembaar is dan kunt 
u, in tegenstelling tot eerdere berichten, nu wel zowel solo als met zijspan 
rijden. 
 
U kunt dit aangeven door de motorfiets voertuigcategorie L4e (motor met 
zijspan) aan te kruisen via een formulier op de website van de RDW. Zie: 
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Zijspan-van-een-motorfiets-regis-
treren-of-verwijderen.aspx 
U moet dan op het tabblad ‘Bijzonderheden’ aangeven: ‘Deze motor 
wordt ook zonder zijspan bereden’. 
In het kentekenregister van de RDW wordt dan een vermelding op-
genomen dat het gebruik zonder zijspan is toegestaan! 
Bovenstaande geldt voor alle combinaties met DET (datum eerste toelat-
ing) van vóór 30 april 2009. 
 
De vermelding dat de motor of scooter ook solo bereden kan worden komt 
niet op het kentekenbewijs te staan. Bij een controle op de weg kan de 
politie het wisselend gebruik in de ‘bijzonderheden’ eenvoudig nakijken. 
 
U kunt na aanmelden uw voertuiggegevens ook zelf raadplegen op de 
website van RDW: de gegevens van een voertuig nakijken door het ken-
teken in te typen. 
Wanneer u het kenteken invult, ziet u achter de letter ‘J’ de voertuigcat-
egorie staan. De bijzonderheden staan onder het tabblad ‘bijzonderheden’. 
 



HOREX CLUB NEDERLAND     juli 2015

4

De FEHAC is verheugd dat er een goede oplossing is gekomen voor die 
motorrijders die ‘wisselend’ gebruik maken van hun zijspan. De FEHAC 
bedankt de RDW voor hun positieve reactie. 
De FEHAC spreekt ook veel dank uit aan alle motorrijders die de moeite 
hebben genomen om ons de gegevens van hun motorfiets en/of scooter 
en zijspan mede te delen. 
 
FEHAC Commissie Tweewielers

De klassieke voertuigen erkend als erfgoed?

De FEHAC spant zich in om de overheid ervan te overtuigen dat 
onze klassieke voertuigen niet alleen een prachtige hobby zijn, 
maar dat we met z’n allen ook een belangrijk stuk Nederlands 

[mobiel] erfgoed in stand houden. 
In dit kader is het van belang te weten dat de FIVA al een aantal jaren 
geleden de erfgoedkant van de voertuigen heeft onderkend en dit heeft 
vastgelegd in het Charter van Turijn. (zie : http://www.fiva.org/site/en/
publications/category/2-charta-of-turin) 
 
Eind vorig jaar hebben wij een reactie ingediend op het concept Erfgoed-
wet die voor het zomerreces naar de Tweede Kamer gaat. Daarin stellen 
wij dat het mobiele erfgoed [weg, lucht, water en rail] in de nieuwe wet 
genoemd moet worden als zijnde een essentieel onderdeel van het totale 
erfgoed dat beschermd en behouden moet blijven. Zo’n wettelijke erken-
ning is voor de FEHAC een extra steun in de rug bij onze gesprekken met 
de diverse overheden. 
 
De erfgoedwet gaat eigenlijk alleen over gebouwen, en dan uitsluitend de 
gebouwen die eigendom van het Rijk zijn. Wanneer dus het mobiel erf-
goed deze keer in de Memorie van Toelichting wordt genoemd (zoals de 



HOREX CLUB NEDERLAND     juli 2015

5

verwachting is) is dat al een grote stap in de goede richting. 
 
Een ander, veel zichtbaarder resultaat van deze campagne waarmee we de 
buitenwereld laten zien wat voor een mooi erfgoed we beheren, was onze 
inzet bij de afgelopen Open Monumentendag. 
Velen van u hebben met hun klassieker bij een Open Monument gestaan. 
Open Monumenten Dag 2015 is in zicht en opnieuw doet de FEHAC, sa-
men met de Stichting Open Monumenten Dag, een beroep op u om deel 
te nemen aan de komende Open Monumentendag 12 en 13 september 
2015. 
 
Het is van essentieel belang voor het verkrijgen van de wettelijke status 
van mobiel erfgoed dat de achterban van de FEHAC zich weer op indruk-
wekkende wijze presenteert. 
 
Ook elders is het mobiele erfgoed in beweging. Het Duitse parlement 
onderzoekt of een UNESCO erkenning als werelderfgoed haalbaar is. Het 
parlement van de Deelstaat Brandenburg heeft nu de opdracht om dat 
onderzoek te doen en in dat kader wordt er eind juni in Bonn een mani-
festatie gehouden, waarvoor ook federaties uit omringende landen zijn 
uitgenodigd. 
De FEHAC zal daar zeker bij zijn!

Nederland koploper bescherming mobiel erfgoed 
 

FEHAC blij met nieuwe  erfgoedwet
ln een eerdere nieuwsbrief hebben we al aandacht besteed 
aan de nieuwe erfgoedwet en de mogelijke gevolgen voor onze 
historische voertuigen, het erfgoed van de weg. Afgelopen 
dinsdag l6 juni heeft de Tweede Kamer over de erfgoedwet 

vergaderd en is de erfgoedwet aangenomen, en daar mogen we erg blij 
om zijn. 
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 Ten eerste omdat de jarenlange samenwerking tussen MCN en FEHAC nu 
ook officieel als belangrijk wordt gezien, maar vooral ook omdat de inzet 
die FEHAC en MCN het afgelopen jaar op dit terrein hebben geleverd in de 
gesprekken met de beleidsmakers van het Ministerie van OCW nu is vast-
gelegd in een wet. Met het aannemen van deze wet is Nederland weer ko-
ploper in Europa geworden in de bescherming van het mobiel erfgoed. Bij 
de behandeling in de Tweede Kamer zijn tevens twee moties aangenomen, 
die onze inzet in de bescherming van het erfgoed ondersteunen. 
  
Wat is er nu concreet bereikt? 
Ten eerste is er nu een officiële erkenning dat historische voertuigen 
- net als het andere mobiele erfgoed - deel uitmaken van het nationale 
erfgoed. De voertuigen vertellen een belangrijk deel van de geschiedenis 
en dienen dus beschermd te worden. Daarbij gaat het niet om de individu-
ele voertuigen, maar juist om de collectie als geheel. 
En dat is exact het onderwerp waar wij als FEHAC over in gesprek zijn met 
UNESCO. 
  
Ten tweede heeft de minister van OCW de verplichting gekregen om zich in 
te zetten wanneer er wetgeving zou dreigen te ontstaan die een bedreiging 
vormt voor het mobiele erfgoed. De minister is dan onze beschermheer, en 
zal in veel gevallen ook voor ons als FEHAC (en MCN) het aanspreekpunt 
zijn op dit vlak. 
  
Ook heeft de minister moeten aangeven dat hij het NRME (Nationaal Reg-
ister Mobiel Erfgoed) zal erkennen en de completering daarvan zal onder-
steunen. Dit register is, zoals bekend, niet een limitatieve lijst, maar juist 
een opsomming van voertuigen en voertuigtypen aan de hand waarvan de 
geschiedenis van de massamotorisering in Nederland kan worden verteld. 
  
Het is dus zeker niet nodig dat alle typen voertuigen worden opgenomen, 
maar een zo breed mogelijk scala is natuurlijk wel van belang voor het ver-
tellen van de geschiedenis. En voertuigen die (nog) niet zijn vermeld, ge-
nieten evenzeer van de bescherming van de wet als de alwel opgenomen 
voertuigtypen. Aan ons de taak om het NRME nog veel meer te vullen dan 
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nu al het geval is. 
  
De opname in de erfgoedwet is niet zomaar gebeurd. De mensen die met 
OCW hebben gesproken hebben moeten aantonen dat er een duidelijk 
verschil is tussen ‘mobiel erfgoed’ en ‘oude voertuigen’. lmmers, volgens 
de internationale definitie is een historisch voertuig:

•	 Tenminste dertig jaar oud
•	 ln handen van een liefhebber
•	 ln een historisch zo origineel mogelijke toestand
•	 Op een historisch verantwoorde wijze onderhouden
•	 En in beginsel niet bedoeld als middel voor dagelijks transport.

Met deze definitie hebben we een belangrijke bescherming bereikt. En 
door deze definitie zo goed mogelijk na te leven, kunnen we onder de bes-
cherming van de erfgoedwet blijven. 
Zonder dat het van wezenlijke invloed is op het plezier dat wij als liefheb-
bers van onze historische voertuigen hebben.

advertentie
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Horex S8 (sehr schön!)

61. internationale Sternfahrt in Braunschweig
6 & 7 juni 2015

Dit jaar was het behoorlijk vroeg in het seizoen, zodat de temperatuur 
frisjes was. Vooral ‘s-nachts koelde 
het af tot op het vriespunt, maar 
overdags was het prima toeven. 
De opkomst was behoorlijk groot, 
waaronder ook een aantal jonge 
Horex liefhebbers die eens een kijkje 
kwamen nemen en die waren verrast 
wat er zo te zien was en wat er op te 
snuiven viel.

De bijeenkomst was bij de ligweide 
van een buitenzwembad, wat door 
de stad Braunschweig ter beschikking 
gesteld was. Er waren maar liefst 124 
inschrijvingen en als je dat minimaal 
maal twee neemt, komen er toch 
een behoorlijk groot aantal liefheb-
bers op af. Gelukkig komt de klad 
hier nog niet echt in en hopelijk blijft 
dat de komende jaren ook zo.

Wat viel op:
- Twee vers gerestaureerde 

vooroorlogse motoren; 1x een 
zeldzame ‘S8’ én een ‘SS 5’ met 
Sturmey Archer-motor.
- Verder een paar exoten 
in de vorm van caféracer, te 
weten een Honda 4-cilinder 
blok in een Imperator frame én 
een echte caferacer Imperator.
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Horex Imperator caféracer
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En nog een caféracer; Honda 4-cilinder in Imperator 
frame. Geen slechte combi.

- Bijzonder opvallend was een 250-er Horex Regina van Ulli 
Siebrasse. Ooit was Ulli Horex-tuner met  o.a. eigenbouw cilinders, 
die verdacht veel weg hebben van MZ cilinders met doorgaande 
trekstangen, zodat de cilinder en kop met elkaar verbonden 
werden. Bij deze motor was iets bijzonders aan de hand. Het 
carter was aan de bovenzijde gescheurd, zodat de olie er overal 
uitsijpelde en Ulli had getracht dit middels papier en plaksel bijeen 
te kleven, maar het resultaat was afschrikwekkend. Overal lag olie 
en ook zijn orthodoxe combi uit de jaren ‘50 was een toonbeeld 
van “goed smeren doet goed leren”, maar helaas aan Ulli nu even 
niet besteed. Hij had niet zoveel zin om de motor uit elkaar te 
trekken, daar had hij gezelschap bij nodig, vond hij. Dus kwam het 
er maar niet van.

‘s-Avonds was er een buffet met erg lekkere kost, bereidt door de lokale 
cateraar. Nog wat later op de avond was er een soort revue, die een aantal 
danskunstjes lieten zien. Degenen die dit niet apprecieerden, konden 
zich opwarmen bij de vuurkorven, waar een ijverig figuur in tuinbroek de 
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lege glazen 
omwisselde 
tegen volle. 
Uiteraard 
om de 
omzet te lat-
en pieken, 
maar dit 
werd zo te 
zien zeer 

zeker op prijs gesteld door de 
aanwezigen!

Ook was er de obligatorische 
prijsuitreiking en de voorzitter, die 
werkzaam was in de metaalcon-
structie, had middels lasersnijden 
prachtige Horex emblemen op 
sokkel gemaakt uit roestvrijstaal. 
Een behoorlijke klus dus,waar hij 
dan ook een hele tijd druk mee 
geweest was.

Al met al een zeer geslaagd tref-
fen en men sprak alweer over een 
treffen over 10 jaar op dezelfde 
locatie.
We zijn benieuwd hoeveel 
Horexrijders er dan nog komen en 
zeker wie van de aanwezigen in 
2015?
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Siebrasse cilinder, monstrueus
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PERSBERICHT; FEHAC App gaat live 
 
In december 2014 is de komst van de FEHAC App 
al aangekondigd en nu is het zover: iedereen bij de 
FEHAC kan de FEHAC App gratis downloaden. We 
werken continu aan de verbetering van de FEHAC 
app en daarom zien we uw opmerkingen en/of sug-
gesties ook graag tegemoet! 
 
Voordelen 

De FEHAC App heeft grote voordelen:
•	 de FEHAC App is gratis voor de leden van de clubs
•	 de FEHAC App geeft korting op de producten en diensten van de 

FEHAC Business Partners
•	 de gebruiker heeft altijd de laatste info van de FEHAC
•	 de FEHAC App is exclusief voor leden bij de FEHAC aangesloten 

verenigingen

Registreren om FEHAC App te krijgen 
Om exclusief gebruik te kunnen maken van alle voordelen die de FE-
HAC App biedt, moet aanstaande gebruiker zich wel eerst bij de FEHAC 
registreren. Bij de aanmelding moeten de volgende gegevens worden 
ingevoerd: naam, e-mailadres, van welke club men lid is en het lidmaatsc-
hapsnummer bij de club. De FEHAC gebruikt deze gegevens alleen om te 
controleren of de aanvrager wel recht heeft om deze app te downloaden, 
verder helemaal nergens voor. 
De clubleden moeten zich dus zelf aanmelden om de FEHAC App te kun-
nen verkrijgen. De FEHAC vraagt de aangesloten clubs daarom om het aan-
melden voor deze app onder de aandacht van hun eigen leden te brengen. 
 
Voor Apple en Android 
De FEHAC App wordt via een eigen, beveiligde verbinding gedownload; dus 
niet via een webshop. 
U kunt de FEHAC App downloaden via de volgende link: 
http://www.fehac.nl/app 
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U komt dan op een pagina waar in het kort wordt uitgelegd hoe u de 
FEHAC App op uw apparaat kunt installeren. U kunt op de knop ‘Aanvraag 
van de App’ (voor Android en Apple zijn er verschillende versies) klikken 
om deze gegevens in te voeren. Na deze registratie krijgt u op het opge-
geven e-mailadres de link om de App te downloaden en een handleiding 
hoe de App geïnstalleerd moet worden op uw smartphone of tablet. Er zijn 
een tweetal verschillende links, één voor Apple (iPad en iPhone) en één 
voor Android toestellen. De FEHAC-App werkt niet op andere platforms. 
 
Opmerkingen en suggesties over de app zijn welkom op ons e-mailadres: 
secretariaat@fehac.nl 
 
De FEHAC wenst u veel plezier en vooral voordeel met deze FEHAC App.

Horex Treffen 2015 Balkbrug; een beeldverslag

Op de volgende pagina’s vindt u een beeldverslag van het zeer geslaagde 
Horex Treffen in Balkbrug. Voor degenen die erbij waren, is tekst niet 
nodig. Voor degenen die er niet bij waren; zorg dat je er volgend jaar in 
Winterswijk wel bij bent!

Eigenlijk mag je dit jaarlijkse treffen niet missen. Het is de perfecte gele-
genheid om met ‘geloofsgenoten’ over de mooiste hobby ter wereld te 
ouwehoeren. En dat is dit jaar dan ook weer uitgebreid gedaan.

Bij deze willen we Freddy en Rina Huzen, inclusief de helpende handen 
van familie en vrienden vanuit Nieuwleusen, hartelijk bedanken voor het 
perfect georganiseerde treffen. Ideaal zo’n mooie feesttent en koelwagen, 
een mooi voorbeeld voor degenen die de komende jaren de organisatie op 
zich zullen nemen.

Geniet van de foto’s, misschien sta je er wel op!
Saskia & Mikel
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Kaj en Iris 
Eringfeld
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Love is in the air!!!
Prille jeugdliefde?
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May heeft voorpret, de loempia’s 
komen eraan!

De ‘gebroeders’ Hartman 
zijn er ook weer bij

Indian on the lookout...
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HAGEL & DONDER...present!!
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DE RIT!
Freddy neemt 

resoluut de 
leiding, de rest 

volgt met genoe-
gen door het 

prachtige Salland
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Gemütlichkeit!!!

American Motorcycle Museum in Raalte

De noeste demontageploeg op de zondagmiddag
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Een niet geplande ‘tussenstop’ in en 
aan de mooie Dedemsvaart

Leuk speelgoed uit Raalte!
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Mededelingen van de Penning-
meester

Verslag Kascontrôlecommissie 2014
Tijdens het clubweekend hebben Gerry 
Aerts en July Hilbers zich bereid verklaard 
de financiële administratie van de club 
door te nemen. Op 31 mei 2015 hebben zij 
meegedeeld, dat zij tevreden zijn met de 
wijze waarop de financiën van de club in 

2014 zijn gevoerd. De gepresenteerde administratie vonden zij compleet 
en een goed en gedetailleerd beeld geven van de financiële situatie van de 
club. “De Horexclub is gezond”, was hun eindoordeel. Zij hadden ook nog 
een aanbeveling, nl. de bankkosten die RABO in rekening brengt lijken in 
vergelijking met die van de ING hoger. “Onderzoek welke bank gunstiger 
tarieven hanteert. Naar die bank zou de club zijn betalingsverkeer moeten 
omleiden.” Het bestuur dankt Gerry en July voor hun inzet.

Afrekening Horex clubweekend 2015

In het weekend van 29 tot 31 mei vond ons jaarlijkse clubweekend plaats 
in de prachtige omgeving van Balkbrug in Overijssel. Het was georgani-
seerd door Rina en Freddy Huzen. Zij hadden voor de club een prachtig 
veldje gereserveerd op camping ’t Reestdal in Oud Avereest. Heel bijzon-
der was, dat ooievaars de akker naast de camping gebruikten om te foura-
geren. Soms waren daar wel 16 van die statige vogels tegelijk aanwezig! 
Dankzij Rina, Freddy en hun familie hebben wij mooie tochten gemaakt in 
de kop van Overijssel. In de beekdalen van de Vecht en de Reest. Tijdens 
de tocht op zaterdag sloten ook een aantal leden van de Vereniging voor 
Klassieke Motoren aan, die op dezelfde camping hun clubweekend hielden. 
Dankzij de familie Huzen hebben wij een verrassende kijk gekregen op de 
veenkoloniën. 
Hoewel het behoorlijk fris was en we ‘-ochtends zelfs een zware hagelbui 
meemaakten was het weer tijdens de rit uitstekend. Rina & Freddy, Marco 
& Jits, Bennie & Harriët: hartelijk dank namens ons allen!
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Ook financieel was het een succes, zoals uit onderstaand overzicht blijkt:

Opmerkingen
Afgezien van de leden van de Vereniging voor Klassieke Motoren is ons 
Horex weekend bezocht door 42 volwassenen en 6 kinderen. Er waren 23 
motorfietsen aanwezig, waaronder 18 Horexen. Dit zijn ongeveer dezelf-
de aantallen als bij ons vorige weekend in Heerewaarden in het Land van 
Maas en Waal!
We hebben met zijn allen een gezellig, leuk en intensief programma be-
leefd. De camping en het sanitair waren erg goed.
Rina & Freddy hebben goed ingekocht. Alles was in voldoende mate aan-
wezig en er was weinig over. Nieuw dit jaar was de stamppot op vrijdaga-
vond: heerlijk. Alles was tot in de puntjes verzorgd. Ook dit jaar had May 
weer gezorgd voor heerlijke loempia’s. Dank je wel, May!
Helaas moet ik ook een minpuntje melden. Na afloop van de lunch in het 
American Motorcycle Museum bleek dat er € 200,- niet was afgerekend, 
ofwel 17 lunches. De organisatie heeft daarop besloten de schade sam-
sam te delen met de Vereniging voor Klassieke Motoren.
Het tarief per persoon was ook dit jaar € 37,50 Dit tarief was bruto, dus 
inclusief campingplaats, twee overnachtingen, 2 x ontbijt, kampvuur, elekt-
riciteit en bbq. Kortom: heel veel waar voor ons geld.
De totale inkomsten waren € 2.469,06. De totale uitgaven waren € 
2.176,94.. Het positieve saldo voor de club bedraagt dus € 292,12 = 11,8 % 
van de inkomsten. Wij voegen dit toe aan de reguliere begroting.
Dank je wel, familie Huzen, voor het heerlijke weekend en al jullie goede 
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zorgen!
Tenslotte dank ik ook de vele leden die de afrekening van hun turflijst op 
ruime wijze naar boven hebben afgerond. Het leverde een onverwachte 
meevaller op van € 57,81. 

Paul Hoornweg
Penningmeester HC NL
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Papa, m
ag ik nu sturen?
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Bert Rigter aan de poets aan de Kerklaan

De PL-41-46 story: Student met een Horex Regina

Geachte lezer, hierbij deel 3 van het feuilleton. In deze en de  volgende af-
leveringen worden soms delen samengevoegd, om een volwaardig verhaal 
te krijgen.

En hij was de Koning te rijk met zijn motor! Het was me wat, een ‘arme 
student diergeneeskunde’ reed in Utrecht rond op de Koningin!
Vele jaloerse blikken waren vaak zijn deel.  Al gauw werd de militaire 
gascape – overgehouden uit zijn diensttijd - ingeruild voor een stoere 
zware leren zwarte jas merk Indiana. Ook werd een helm aangeschaft 
merk Cromwell, in wit uitgevoerd in verband met de betere zichtbaarheid 
(ja daar was Adelbert toen al mee bezig). Wel bleef hij al die jaren op de 
motor zijn hoge ‘boeren laarzen’ trouw.
De motor werd ook wat verfraaid. Als trotse Noord-Hollander moest het 
provinciewapen op de motor worden bevestigd na het afschaffen van het 
provinice kenteken,  op de knop voor de veerspeling kwam de beschermer 
van de reizenden ‘Sint-Christoffel’ en er werd een bagagerek gemonteerd.
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Incl. kekke gascape
Haring happen in vol ornaat!

Regelmatig 
werd de mo-
tor gestald in 
de hal van zijn 
studentenhuis 
aan de Monsi-
gneur van de 
Weteringsstraat. 
De motor zou 
volgens Bert in 
die tijd, door 
het veelvuldig 
gebruik, geen 
druppel olie 
hebben gelekt. 
Een wat on-
waarschijnlijk 
verhaal, als je 
weet dat de 
carterontlucht-
ing origineel bij 
de Horex aan 
de onderkant 
zit. Ook was de 
motor nog re-
gelmatig te gast 
in de ouderlijke 
boerderij aan 
de Kerklaan te 
Blaricum.

Met de Horex 
op praktijk
Als dierenarts in spé verhuisde Adelbert en zijn geliefde Maria  aan het 
eind van de jaren ’50 naar de mooie Gelderse Achterhoek. Na het huweljik 
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trok het kersverse echtpaar de eerste jaren in op de boerderij van de fami-
lie Gockel in Groenlo. Daarna werd een eigen praktijk gestart in het dorpje 
Beltrum. In de eerste periode was de Horex nog ‘verrekte handig’ voor het 
dierenartsenvak. De zandwegen waren vaak onbegaanbaar voor auto’s. De 
Horex evenwel kwam overal doorheen, omdat deze over het fietspad kon 
rijden, dat in die tijd nog langs de meeste wegen lag (naast een rij beton-
nen paaltjes). Volgehangen met tassen, kon hij zo de boeren bereiken.
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De verkoop van de Horex, een tweede Rigter!
Begin jaren ‘60 was het voorbij. De Horex werd ingeruild voor het comfort 
van een auto en verkocht aan de smid Co van den Berg in Blaricum. De mo-
tor was bijna uit de familie geweest als zijn broer Jan Rigter dit niet bet-
reurt. Hij kocht de Horex van Co. Zo werd een tweede Rigter eigenaar van 
de motor. Met veel plezier werd er nog een aantal jaar op gereden.  
In die periode heb ik de motor als kleine jongen nog 2 keer keer gezien… 
herinneringen die ik nooit meer ben kwijtgeraakt. De eerste keer was  een 
bezichtiging van de Horex met startpoging. Tot mijn verbijstering vloog 
daarbij de ruimte onder de tank in de brand (lekkende carburateur?).  Kan 
te maken hebben met het roken van Ome Jan Rigter, die meestal een peuk 
in zijn mond had. Anyway, de schrik was gauw over toen hij koelbloedig 
een grote rode brandblusser pakte met een  zwart mondstuk (ik zie het 
nog voor me), en de brand in een keer uitblies. 
De tweede keer was een rit achter op de buddy van de motor over de 
Blaricumse Meent, een prachtig poldergebied naast het IJsselmeer. Wat 
een heerlijk gevoel voor een kleine jongen. ..De brede rug van mijn vader 
vasthoudend, het geronk van de motor onder je, het geruis van de wind. 
Toen moet de liefde voor deze motor geboren zijn.
Jan had een zoon, Gert-Jan die net als zijn vader een echte techneut was  
en graag sleutelde aan motoren.  Aan het eind van de jaren ’60 kwamen de 
Japanse motoren op, en Gert-Jan wilde hier graag gelijk tred mee houden. 
De Horex werd maximaal opgevoerd. Dit ging goed tot een vastloper een 
einde maakte aan het feest. De motor, inclusief het motorblok, werd com-
pleet uit elkaar gehaald voor reparatie en een opknapbeurt. Maar zoals 
het vaker gaat, een lage prioriteit. Na een tijdje verdwenen de onderdelen 
in dozen en verhuisden naar het kippenhok, waar deze langzamerhand 
onder het stof verdwenen.  Na jaren daar gelegen te hebben, kreeg mijn 
vader een telefoontje, of je haalt ze op of…. ze gaan naar het oud ijzer.

Wordt vervolgd…
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Norsk-Horex motorsykkeltreff in Rullestad-Horexfjord

Op 19 tot21 juni stond dit treffen op de agenda. Immers elke 2 jaar wordt 
er gepoogd een treffen te houden door de Noorse Horexclub en dit jaar 
was dat aan het prachtig gelegen Akrafjord in het westen van Noorwegen, 
dichtbij de plaats Etne/Odda, aan de weg E 134 die van Haugesund naar 
Oslo loopt.

Je hebt wel minimaal 2 dagen nodig om er te komen. Op donderdag waren 
de eerste fans al gearriveerd, een stel uit Esslingen en een stel uit Berlijn 
met hun Regina’s. Later op de dag kwamen er nog 2 stellen uit Noord-
Duitsland met 3 Horexen en ook Wim en Annie Vervelde hadden de lange 
rit getrotseerd vanaf Wenters.
Onderweg hadden we al een viertal motorrijders gezien, waarbij ook een 
snelle Imperator zat. Deze was bergafwaarts vanaf Hovden bevallen van 
kooldeeltjes aan de bougie en dat moest eraf geborsteld worden, zodat de 
vonk weer te zien was. Het duurde niet al te lang voordat ze zonder pech 
aan kwamen donderen. Ze waren vertrokken vanaf  Fulda met drie BMW’s 
en de genoemde Imperator. Bij de Imperator was door al het geslakker op 
de weg het eindstuk van de demper in de tunnel eraf gevallen en stoppen 
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en zoeken in een lange tunnel is not done. Het probleem werd opgelost 
door een blikje bier aan de demper te monteren. Ze gingen meteen naar 
de slaapcabine om zich op te warmen, want de temperatuur bij Haukeli 
was slechts 3-4 graden geweest en dan ben je wel goed afgekoeld.

De volgende dag op vrijdag arriveerden Arne met Harald en Sigurd vanuit 
Karmoy. Dit treffen werd door hun georganiseerd en de camping in Rules-
tad werd beheerd door een oud-collega van Arne, zodat deze plek makkeli-
jk  gevonden werd.
Inmiddels kwamen steeds meer Horexen het terrein optuffen. Een groep 
van 4 uit Bad Bramstedt onder leiding van de 81-jarige Marcus Runge met 
in zijn Imperator zijspan zijn 80-jarige vrouw Erica. Ook “propellerputzer” 
Gerard Peters, ook de 80 al gepasseerd, was erbij op een Imperator zijspan 
met in de bak verstopt de nodige alcoholische versnaperingen. Volgens 
Marcus moet de propellerputzer ervoor zorgen dat de Horex blijft lopen en 
de technische vaardigheid van Gerard Peters (was werkzaam bij Lufthansa) 
is dan ook van groot belang.
Het werd een vrolijke begroeting, er moesten bougietjes met alcohol 
worden genuttigd met Arne en natuurlijk moest er bijgepraat worden. 
‘s-Avonds was er een gezamenlijke lunch. Maar eerst  verschenen ook de 
Danish Dynamite Group onder leiding van Makis met drie Regina’s. Ze 
kwamen met de ferry van Hirtshals naar Bergen en hadden er 5 uur over 
gedaan om vanaf Bergen naar Rullestad te komen. Hetzelfde deden ook 
Edy en vriendin, een Zwitsers stel, echter zij hadden het vliegtuig genomen 
vanaf Zürich, welke via Schiphol naar Bergen vloog en ze wilden hier eens 
een kijkje nemen. Ze waren vol lof over de Noorse tunnels met een ro-
tonde middenin de tunnel, dat kregen ze zelfs in Zwitserland niet te zien.

In totaal waren er 41 aanmeldingen, dus een grote opkomst. Velen waren 
ervan overtuigd dat een volgende keer geen optie kon zijn. Wat wil je ook 
als je de zeer respectabele leeftijd van 80 inmiddels gepasseerd bent. En 
toch nog steeds met de Horex helemaal naar Noorwegen knapt!
De zaterdag begon met een gezamenlijk ontbijt met eieren en spek en een 
buffet met o.a. zalm en haring, lokale lekkernijen. In Noorwegen is niks 
goedkoop, maar de kwaliteit is voortreffelijk.



HOREX CLUB NEDERLAND     juli 2015

30



HOREX CLUB NEDERLAND     juli 2015

31
Om 11 uur was er een bergwandeling uitgestippeld over de oude postweg 
van 1870, die nog gedeeltelijk intact was en hier een stuk langs de rivier de 
Otra liep Deze mondde met veel geruis via stroomversnellingen en water-
vallen in het Akrafjord. Arne en Harald, beide fanatieke wandelaars, wilden 
op deze manier de ongerepte natuur laten zien van hun prachtige land. 
Ze hadden thermoskannen met koffie  en pannenkoekjes met bessenjam 
meegesleept voor de 3 uur durende tocht. Eindelijk kwam de camping 
weer in zicht en dat werd ook tijd, want er stond nog een toertocht op het 
programma. Snel werd er dus gestart en ging het via een oude weg om de 
tunnel heen naar de Langfoss, een waterval van maar liefst 600m, wat met 
donderend geraas gepaard gaat. Een tijdje later ging het weer verder naar 
de spectaculaire Latefoss waterval, ook hier een symfonie van geluid, een 
prachtig spektakel voor ons plattelanders.
Terug ging het vervolgens weer door de tunnel, die de roffels van de Horex 
deed echoën en het was een genot om over de 8% dalende slingerweg te 
rijden en de remmen te testen.

Terug op de camping was er inmiddels een  journaliste van de lokale krant 
gearriveerd, die een stukje wilde schrijven over die Horex-knakkers en er 
werden talrijke foto’s gemaakt voor de Grannar-krant (www.grannar.no). 
De motoren werden prachtig opgesteld direct aan het fjord, die voor deze 
gelegenheid omgedoopt werd tot Horexfjord.
Per, de beheerder van de camping, vond het prachtig en maakte vele 
foto’s, die de site van zijn camping zullen gaan sieren en ‘s-avonds bij het 
diner had hij op het scherm al een  foto geprojecteerd, zodat het lokale 
eten extra goed smaakte.
Makis en zijn vrouw Elisabeth waren deze avond gemotiveerd om enkele 
liederen ten gehore te brengen en hij had o.a. een speciaal Horex-lied 
gecomponeerd, waarin het refrein te horen was; “Hebt U nog vragen, kom 
dan naar Copenhagen met de Seitenwagen”, dus volgend jaar in Winter-
swijk moet hij een nieuw lied componeren. Er moet dan moet wel een 
piano geritseld worden om het akoestisch af te romen.

Zondags was de dag van het afscheid nemen. De groep van Marcus ging 
als eerste op weg, hij werd stevig ingetaped en zijn vrouw verdween weer 



HOREX CLUB NEDERLAND     juli 2015

32
in het bakkie onder de deken, de motor rookte heftig, maar geen vuiltje 
aan de lucht, propellerputzer was immers in de buurt! Ze werden uitgez-
waaid en hadden een tocht voor de boeg, over de Hardangervidda, van 
360km naar Kongsberg. Daar was de herberg geboekt. ‘s-Avonds belde 
Arne met hen, onderweg had het zowaar nog gesneeuwd, maar ze waren 
veilig aangekomen. Als je dit nog kunt, ben je wel een echte krasse knar. 
Chapeau!
Ook de andere gingen op weg; Makis, Finn en Tim naar Bergen, anderen 
terug naar Karmoy en ook bleven er nog enkelen op deze plek aan het 
Fjord. Finn had nu ook geleerd waar de choke voor diende. De motor trok 
zo slecht met een dichte choke, maar nu merkte hij dat ze met de choke 
open nog nooit zo goed had gelopen. Voor hem een waarlijke openbaring. 
Wim Vervelde vertrok nu ook, maar zei dat hij een andere route terug naar 
Kristiansand ging rijden, aangezien hij nu wel echt genoeg had van al die 
bulten.

Al met al was het, weliswaar berekoud, een prachtig treffen. Over 2 jaar, 
in 2017, is er geen Noors treffen. Ze komen dan samen in Bad Bramstedt 
bij Hamburg, waar dan het internationale Pinkstertreffen  bij Marcus zal 
plaatsvinden. Dus noteer dat maar vast in de agenda.

AE


