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Voorwoord

Vlak voor onze vakantie naar Engeland begaf de dynamo van mijn Impera-
tor het. Het opnieuw laten wikkelen van anker en veldwikkelingen zou 
niet op tijd gedaan kunnen worden. Goede raad is duur, maar een nieuwe 
dynamo ook. Ik besloot om over te gaan op een 12 volt dynamo met 
elektronische ontsteking. Deze ombouw is de afgelopen winter maanden 
gerealiseerd. Een foto verslag van deze operatie zal t.z.t. op de site, en in 
dit clubblad vind je het verslag nu al.

Ook de Resident staat alweer enige tijd op de sleuteltafel. Hinderlijk geluid 
uit de cilinderkop irriteert mij mateloos. Aan oorzaak en oplossing word 
nog gewerkt.

Het bestuur van onze club is 
voor de jaarlijkse bestuursver-
gadering bijeengekomen op de 
motorbeurs in het Autotron. 
Verslag van deze laat ik aan 
ander over, maar staat later ook 
in dit clubblad.

Ik hoop dat mijn schoondochter 
in Kenia spoedig slaagt voor 
haar test van inburgering, zodat 
zij naar Nederland mag komen. 
Het zou mooi zijn als zij net 
zoveel plezier aan de Horex kan 
beleven als zij hier op de foto 
toont.

Groet Gerard
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Nieuw logo
(zie ook de voorpagina)

Zoals u in het verslag van de bestu-
ursvergadering hebt kunnen lezen 
heeft het bestuur gemeend het 
logo van onze club te vernieuwen.

Nu zult u zich misschien afvragen: 
wat is er mis met het huidige logo?
De reden is eenvoudig: druktech-
nisch gezien loopt het oude logo 
tegen grenzen aan vanwege het 

beperkte aantal pixels; hierdoor is het niet meer mogelijk om scherpe 
uitvergrotingen te maken en heeft de kwaliteit dus ernstig te leiden bij 
afdrukken op diverse materialen.
Dankzij nieuwe technieken is het mogelijk om onscherpe afbeeldingen 
digitaal te updaten met als resultaat dat de Horex Club Nederland over een 
logo beschikt dat op iedere ondergrond haarscherp in alle formaten toege-
past kan worden zowel in kleur als in zwart. Ook kunnen de woorden op 
iedere gewenste plaats in het logo geplaatst worden aangezien het losse 
elementen betreft.

Het embleem is in het nieuwe logo onveranderd gebleven, maar de oplet-
tende lezertjes zullen opgemerkt hebben dat de woorden een verandering 
hebben ondergaan.
Het woord “Horex” heeft nu een open structuur en de woorden “Club 
Nederland” zijn stakker gemaakt met het lettertype Calibri cursief waar-
door o.i. het logo meer in balans is.
Smaken verschillen natuurlijk, maar wij hopen als bestuur de juiste keuze 
te hebben gemaakt. Reacties zijn natuurlijk altijd welkom!
Mocht u geïnteresseerd zijn in de technische aspecten van het updaten, 
zie; www.vectorservice.nl

Marc Hartman  ( secretaris )
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Horex Treffen 2015

Dit jaar een treffen in het oosten van het land, niet zo ver van Zwolle.

Het treffen vindt plaats op 29, 30 en 31 mei op “Camping ’t Reestdal” in 
Balkbrug. Of liever gezegd enkele kilometers ten noordwesten van Balk-
brug in het oude dorpje Oud Avereest. Als je niet oppast ben je Oud Avere-
est al weer uit, voordat je goed en wel beseft dat je er in bent. Dit neemt 
niet weg dat het in een prachtig gebied ligt waar het riviertje De Reest kro-
nkelend de grens tussen Drenthe en Overijssel aangeeft. 
Op camping ‘t Reestdal worden wel vaker groepen ontvangen en heel 
toevallig strijkt er dit jaar in hetzelfde weekend op een veld naast ons de 
Vereniging Klassieke Motoren neer. We hebben dus collega’s als buren. 
Niks mis mee, dachten wij zo, ook al zal er waarschijnlijk geen Horex tussen 
zitten. We hebben vast allemaal dezelfde helm op en dan hebben zij ook 
wat leuks om in hun clubblad te schrijven.

We zetten een rit uit richting het zuiden, waar we in Raalte het Americaans 
Motor Museum zullen bezoeken van Max Middelbosch (www.ammh.nl). 
Hier kunnen we ook lunchen en vervolgens tuffen we weer terug richting 
de camping door het prachtige Sallandse land. Met een beetje mazzel staat 
de bbq dan klaar en kunnen we meteen aanvallen. 
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Aanmelden kan via het meegestuurde inschrijfformulier. Wie er nog een 
paar dagen bij aan wil plakken, kan het beste even contact opnemen met 
de campingeigenaar om dat te reserveren. Op de camping zijn overigens 
ook vakantiehuisjes te huur (zie www.reestdal.nl).
Op het aanmeldingsformulier staan de prijzen vermeld voor dit weekend. 
Hier komt nog bij de entreeprijs voor het museum €3,50 per volwassene / 
€2,25 per kind en eventueel een douchekaart.

Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen!

Als er vragen zijn mag je natuurlijk altijd bellen.
Tel. Freddy 0529-483626

Groeten van Freddy en Rina Huzen

Mededelingen van de Penningmeester
Financieel verslag 2014

Voor de 5e keer op rij presenteer ik het financieel jaarverslag van Horexclub 
Nederland.
In het algemeen kan ik het volgende meedelen:
Dankzij het positieve resultaat bij de organisatie van het clubweekend in 
Heerewaarden en de verdere terugloop van de achterstanden bij de con-
tributiebetalingen is de financiële positie van Horex Club Nederland weer 
versterkt!
Het aantal betalende leden is licht gestegen tot 78 (was 76 in 2013). De 
contributieachterstand is verder teruggelopen tot € 80,- per 31-12-2014. 
Daardoor is het saldo op onze bank- en spaarrekeningen toegenomen tot 
bijna € 6300,-. Dank aan allen voor uw medewerking!
Door dit positieve resultaat is er geen reden voor contributieverhoging. In 
de laatste vergadering heeft het bestuur hiermee ingestemd.
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Opmerkingen:
Het clubweekend: het batige saldo op het Horex Treffen in Heerewaarden 
was € 106,28. Wij danken Nico & Ans Hooijkaas voor de geslaagde organ-
isatie! Door hun inzet hadden wij een mooi, boeiend, lekker en wederom 
erg gezellig treffen. De afrekening van het weekend kunt u teruglezen in 
ons clubblad 109 van september 2014.
Maar er was ook een incident op zaterdagmiddag. Tijdens de rondrit 
is onze clubtent door een plaatselijke windhoos de lucht ingezogen en 
daarna hard neergekomen. Daardoor zijn drie stalen poten onherstelbaar 
beschadigd. Gelukkig is er niemand gewond geraakt en er was ook geen 
andere materiële schade. Wij hebben dus geluk gehad! De poten zijn 
inmiddels vervangen, maar de tent zal in het vervolg goed moeten worden 
verankerd met voldoende en sterke scheerlijnen.
Ons clubblad: de drukkosten zijn niet gestegen, maar dit geldt helaas niet 
voor de posttarieven. Deze zijn gestegen tot € 512,- (was € 436,- in 2013). 
Met inbegrip van de vergoeding voor het gebruik van de laptop levert dit 
een totaallast op van € 938,-. Dit betekent een bruto kostprijs per lid per 
clubblad van bijna € 3,- (= 15% van de jaarlijkse contributie).Nog steeds 
een gering bedrag voor zo’n prachtig en representatief blad! Lof voor onze 
redacteur en producent Mikel Eringfeld.
De spaarrekening: omdat RABO en ING geen rente betalen op onze beta-
alrekeningen heb ik € 750,- overgemaakt op de spaarrekening NL36 RABO 
3660 6860 93
Overige kosten en baten: deze zijn in 2014 vergelijkbaar met die in 2013.

Tenslotte:
Vergissing: op 21 mei 2014 is abusievelijk een bedrag van € 405,59 door 
“M.Baan h/o Head and Tails” op onze ING-rekening gestort. Deze storting 
is in 2015 gecorrigeerd/geretourneerd. Ik heb deze foute boeking bij de 
“Staat van Baten/Lasten” buiten de afrekening geplaatst. Onder “Balans 
Horex Club Nederland per 31-12-2014” heb ik hetzelfde bedrag in minder-
ing gebracht op het ”eindsaldo ING per 31-12-2014”, terwijl ik buiten de 
telling een PM-post als reservering heb opgenomen. De desbetreffende 
posten heb ik gemerkt met ‘*’.
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Tijdens het komende treffen eind mei in de omgeving van Nieuw Leusen/
Balkbrug is de financiële clubadministratie door alle aanwezigen in te zien. 
Een financiële commissie zal dan ook de boeken inzien en een oordeel 
geven over de financiële administratie van de club per 31-12-2014.
Als u hieraan mee wilt doen kunt u zich tijdens het weekend aanmelden.

Met vriendelijke groet,
Paul Hoornweg
Penningmeester

Verslag bestuursvergadering Horex Club Nederland

Datum: 10-01-2015
Plaats: Autotron Rosmalen
Aanwezig: Gerard Hilbers, Paul Hoornweg, Frank Bloemsaat, Marc Hart-
man.

Opvolging voorzitter
Gerard Hilbers heeft aangegeven zijn voorzitterschap voorlopig voort te 
zetten.
Het bestuur ziet de noodzaak van “vers” bloed in en zal jongere leden 
actief gaan benaderen toe te treden tot het bestuur.

Lidmaatschap Fehac
Binnen het bestuur is enige discussie ontstaan over het lidmaatschap van 
de Fehac gezien de aangekondigde contributieverhoging. Als vaste verte-
genwoordiger van onze club heeft Frank Bloemsaat  de noodzaak van het 
lidmaatschap toegelicht en blijft de Horex Club Nederland lid van de Fehac. 
Frank zal in het clubblad belangrijke ontwikkelingen binnen de Fehac laten 
opnemen.
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Clubartikelen
De verkoop van clubartikelen is de laatste jaren stabiel gebleven: bijna 
niets verkocht!
Tijdens het  komende treffen in Balkbrug vindt een opruiming plaats van 
het bestaande assortiment clubartikelen.
Onze penningmeester Paul Hoornweg gaat zich buigen over nieuwe pro-
ducten en zal zijn bevindingen vermelden in het clubblad.

Nieuw logo Horex Club Nederland
Het huidige logo voldoet druktechnisch gezien niet meer aan de moderne 
eisen.
Voor uitgebreide toelichting: zie elders in het clubblad.

Jaarhanger Horextreffen
De voorraad loopt nog tot het jaartal 2016. Het bestuur beraadt zich nog 
over de aankoop van een nieuwe serie aangezien niet iedereen binnen de 
club de noodzaak inziet van een dergelijk artikel vanwege het prijskaartje.

Horextreffen 2015
De voorbereidingen van het treffen op camping ’t Reestdal te Balkbrug zijn 
in volle gang.
Onze clubtent wordt gerepareerd met drie nieuwe stokken en stormvast 
gemaakt.
Wij wensen Freddy en Rina Huzen veel succes met de organisatie en ver-
heugen ons wederom op een geslaagd weekend.

Financiën Horex Club Nederland 
De penningmeester geeft aan dat de club financieel gezond is; het aantal 
wanbetalers is praktisch verdwenen en het aantal betalende leden is sta-
biel. De jaarlijkse Horextreffens zorgen voor een bescheiden winst; dit alles 
betekent dat de contributie voorlopig niet wordt verhoogd.

Marc Hartman (secretaris)
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Techniek; ombouw elektronische ontsteking
(stappenplan Imperator)

De veldwikkelingen zijn verbrand en de wikkelingen van de rotor zijn ook 
niet fris meer.

Met de Powerdynamo zou ik voor altijd van licht en ontsteking voorzien 
zijn. Het pakket wordt compleet geleverd met naar keuze Duitse of Engelse 

montage-aanwijzing.
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Controleren as diameter
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Om een kleine aanpassing te maken, de grondplaat voor de montage gaten 
houden en de ruimte voor kabelboom aftekenen.

Met dunne slijpschijf aan elke zijde van de aftekening inslijpen. Het 
geslepen deel met een tang uit breken.

De stator kan gemonteerd worden. 
Na de controle of het vliegwiel geheel 

vrij rond kan draaien licht vast op de 
conus drukken.
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Met een voelermaat de opgegeven 
afstand van sensor en signaalplaat 
afstellen. 

Sensor goed vast zetten.

Aan de andere kant van de krukas de mechanische vervroeger en contact-
punten demonteren en verwijderen. Vervroeger gewichtjes en veertjes van 
basis af halen.
Schroef waar vervroeger mee vast zat, iets afdraaien zodat er een ver-
hoogde moer M8 mooi gecentreerd op hardgesoldeerd wordt.
Dit is om een gradenschijf op de krukas te monteren.

Plaats de zuigers in 
BDP en monteer de 
gradenschijf zo dat 

hij op TOP staat.
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Nu het vliegwiel zo plaatsen dat de sensor net even over de signaalplaat 
staat. Draai de bout van het vliegwiel vast.

Het is even puzzelen waar de elektrische onderdelen het best geplaatst 
kunnen worden, maar in de omschrijving worden verschillende plaatsen aan 

gegeven. Ook kan de lengte van de draden bepalend zijn voor plaatsing. 
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Kleur op kleur is eenvoudig aanslui-
ten.

Voorkeur van vervroeging kan in-
gesteld worden.

Glorieus is het moment wanneer de motor soepel start en de stroboscoop 
lamp flikkert op. Top bij stationair, en bij het toenemen van het toerental 
de vervroeging evenredig volgt.
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Tot 40 graden bij volgas.

Ik heb al even gereden met 
de nieuwe stroomvoorziening 
en merk duidelijk verschil in 
toename van kracht en soepel 
draaien van de motor.
Betrouwbaarheid zal nog 
moeten blijken, maar ik heb 
goede hoop.
Het is niet onmogelijk dat mijn 
ééncilinders dezelfde transplan-
tatie ondergaan.

Groet Gerard.

advertentie
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FEHAC nieuws

Kenteken Motorfiets met of zonder zijspan 
De RDW gaat het kentekenregister voor motorfiet-
sen opschonen. Nu staan motorfietsen geregistreerd 
als voertuigcategorie L3e of L4e: 
L3e motorfiets zonder zijspan 
L4e motorfiets met zijspan 
 
De bedoeling is dat iedere motorfiets in één van 
deze categorieën komt te staan. Sommige staan in de verkeerde categorie. 
Hiervoor heeft de RDW een gratis conversiemogelijkheid. 
De RDW informatie valt hier na te lezen: 
 www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Zijspan-van-een-motorfiets-registreren-
of-verwijderen.aspx 
  
MAAR... 
Bij oldtimermotorfietsen kan bij heel veel merken en sinds het prille begin 
van de productie van motorfietsen het zijspan eenvoudig gemonteerd of 
gedemonteerd worden. 
De FEHAC heeft al een aantal bezorgde vragen van eigenaren van dergeli-
jke oldtimer zijspanmotoren gekregen. Deze eigenaren passen nog steeds 
het oorspronkelijk ook door de fabrikanten bedoelde wisselende gebruik 
van het zijspan toe.   
Om dit te kunnen blijven doen zouden deze oldtimermotorfietsen dan 
afwisselend als L3e of L4e geregistreerd moeten zijn. Wisselen van voertu-
igcategorie is echter niet mogelijk zonder een keuring door de RDW. 
FEHAC gaat in overleg met de RDW bekijken of hier een oplossing voor is. 
 
HEEFT U ZO’N OLDTIMERMOTORFIETS DIE EENVOUDIG VAN EEN ZIJSPAN 
KAN WORDEN VOORZIEN ? 
Dan willen we graag met u in contact komen. Hoe meer reacties wij van u 
hopen te krijgen, hoe gemakkelijker de discussie met de RDW kan verlo-
pen. Wilt u daarom een berichtje sturen aan de commissie tweewielers 
ctw@fehac.nl 
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Vermeld in het bericht het kenteken en over wat voor oldtimermotorfiets 
en zijspan het gaat. 
Als u foto’s heeft van uw oldtimermotorfiets met en zonder zijspan dan zijn 
we u daarvoor zeer erkentelijk. 
Gebruikt u de oldtimermotorfiets en uw zijspan wisselend (dus de ene 
keer als solomotor en de andere keer als zijspanmotor), geeft u dat dan 
svp ook even aan. 
 
Commissie Tweewielers (FEHAC)

Wim van de Camp, zaterdag 14 februari 2015

Onderstaand artikel lazen wij in ons plaatselijk weekblad.
HAARLEM - Marlies de Vries, algemeen bestuurslid van het waterschap Ri-
jnland en kandidaat namens het CDA bij de komende waterschapsverkiez-
ingen, organiseert op zaterdag 14 februari een motorrit langs de mooie 
waterrijke plekjes van Haarlem, Spaarndam en Velsen. Wim van de Camp, 
Europarlementariër en fervent motorrijder, 
rijdt mee.
Op 18 maart zijn er dubbele verkiezingen, 
namelijk voor zowel de waterschappen als 
de provincies. 
Met de motor wordt langs plaatsen ge-
reden die belangrijk zijn voor zowel voor het 
waterschap Rijnland als voor de provincie 
Noord-Holland. Tijdens de motorrit wordt 
kennis gemaakt met het, voor veel mensen 
onbekende, waterschap. 
De rit start bij het Provinciehuis van Noord-
Holland aan de Dreef nr. 3 te Haarlem. Hier 
vertelt Marlies over het belang van het 
waterschap en Joacim de Kam, kandidaat 
voor de provincie, over de samenwerking 
tussen beide overheden. Hierna wordt via 
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het Spaarne naar “Land in Zicht” gereden, een locatie waar bouwen met 
water is toegepast. Marlies vertelt hier over de toekomst- en klimaat-
bestendige stad. Vervolgens wordt er via Penningsveer naar Spaarndam 
gereden, om onderweg te stoppen bij molen de Slokop. Daar vertellen 
Marlies en Theo van Heese, CDA fractievoorzitter van Haarlemmerliede/
Spaarnwoude, over het belang van het recreatieschap als groen- blauwe 
buffer. Volgende stop is het Rijnlandhuis voor een kop koffie en wordt door 
Marlies en Henk Koelman van de Historische Werkgroep Spaarndam ver-
teld over het ontstaan van Rijnland. De rit gaat verder over de Spaarndam-
merdijk richting de Zeesluis IJmuiden, waar de rit eindigt. De groep wordt 
daar opgewacht door wethouder Robert te Beest. Marlies en Robert zullen 
daar vertellen over de Nieuwe Zeesluis. 

Het leek July en mij een leuke gelegenheid om wat meer te weten te ko-
men over het Waterschap en het bestuur van deze, die er voor moeten 
zorgen dat wij in dit laag gelegen land de voeten droog houden. En natu-
urlijk willen we graag de Horexen promoten.

Op de foto July, 
Gerard, Marlies 
de Vries en op de 
Horex Europar-
lementariër Wim 
van de Camp. 
In het Europese 
parlement is Wim 
van de Camp een 
voorvechter voor 
de belangen van 
de Nederlandse 
motorrijder.

Gerard & July
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Horex Café-racer

Zoals in de vorige editie al vermeld, willen we eens een Horex Café-racer 
bekijken.
Het begrip Café-racer is inmiddels een ingeburgerd gegeven. Interessant is 

het hoe het soms benoemd 
wordt; ‘coffee-racer’, kaffee-
racer, cavé-racer, koffie-
racer.
Misschien ligt het aan de 
melange en uitspraak, oor-
spronkelijk kwam het uit 
Engeland overwaaien en 
inmiddels is het al tiental-
len jaren een begrip in 
motorland. Onlangs was er 
een artikel in een oldtimer 
tijdschrift, dat we hier over-
nemen.

Om te beginnen was er in 
1979 een 200 Mark dure 
Regina 250 en de vraag: 
“Waarom kan een Horex 
1-cilinder eigenlijk geen 
tegenstand bieden aan de 
snelle Velocette van een 
vriend uit de buurt?” Ja, 
waarom eigenlijk niet?
Het opschrift achterop, de 
kleine tankemblemen op 
de aluminium tank en nabij 
de swingvorklagering zijn 
duidelijk; we hebben het 
met een Horex van doen. En 
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inderdaad is de motor op het tweede blik en met een beetje fantasie als 
Horex motor te ontcijferen.
Maar wacht eens even. Wat hebben een aluminium tank, een racezitje en 
een swingvork met een Regina gemeen?
“Het is eigenlijk zo eenvoudig als het is”, begint Manfred Held zijn relaas. 
“Mijn vriend Volker uit Bingen rijdt sinds eind 70-er jaren op een snelle 
Velocette Venom Thruxton. Voor zoiets, had ik helaas het geld niet, dus 
werd er een statement gedaan, dat de Regina 250 het lopen bijgebracht 
zou worden.
Allereerst heb ik een 500cc cilinder uit een aluminium blok gedraaid, 
hier een gietijzeren bus in geperst en een zuiger van een 2,4 liter Porsche 
aangepast. De krukas werd van een Regina  400 met een slag van 91,5mm 
genomen en een stabiele drijfstang kwam uit een Spaanse Sanglas, welke 
wel lichter werd gemaakt en gebalanceerd. De maten van de hoofdlagers 
bleven onveranderd, natuurlijk wel met bronzen kooien in C3 uitvoering.
En om de cilinder te laten passen, moest ik de opnameboring in de beide 
carterhelften uitkotteren.
De rest was bijna een routineklus; de Regina 400 kop veranderen, dus 
grotere kleppen inpassen en de in- en uitkanalen overeenkomstig be-
werken, zodat een 38mm Dell`Orto carburateur en een Dunstall-uitlaat 
gemonteerd konden worden. Ook was veel tuning nodig voor een perfecte 
nokkenas…”
Het laatste deel was een bijzonder hoofdstuk, omdat Manfred Held de 
contactontsteking met vervroeger van de linkerkruktap naar de nokkenas 
wilde verplaatsen, om ze daar met het halve toerental te laten werken. 
Hiertoe bediende hij zich van een Triumph-twin ontstekingsas en paste 
deze as aan, zodat ze paste in een holgeboorde nokkenas met de door hem 
gewenste openingstijden en perste de Triumph-as in deze nokkenas.
De ontstekingsunit van de Triumph werd nu op het oliepompdeksel ge-
monteerd en vormt daarmee een harmonische eenheid. Welke nokkenas 
genomen werd, wil Manfred niet zeggen. Dat is zijn geheim, daar schieten 
we dus niets mee op. Wat hij wel kwijt wil, is dat het een nokkenas is, die 
voor de racerij ontwikkeld werd.

Ook de primaire aandrijving werd onderhanden genomen. De overbreng-
ingsverhouding werd lichtjes veranderd en de koppeling werd uitgerust 
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met 5 beklede 
platen i.p.v. 4. De 
versnellingsbak 
werd een mix uit 
Regina- en Resident-
tandwielen, zodat er 
een close ratio bak 
ontstond. Een ve-
randerde oliepomp 
en een geïntegreerd 
oliefilter in de 
olietank zorgen voor 
een betere smering. 
Het resultaat was 

nu 36 pk in een uiterlijk bijna standaardmatige Regina en een frame, dat 
hierop totaal niet berekend was.
Hierbij zijn we dan aangeland bij de reeds in het begin vermelde swing-
vork. Het verhaal wordt nu een beetje onoverzichtelijk. De getunede mo-
tor bleef, het standaardframe verdween. Deze werd samen met een stan-
daardmotor verkocht en bracht een beetje geld in het laadje. Zijn vriend 
bezorgde hem een swingvork en een paar framefragmenten van een Velo-
cette, wat nog het beste omschreven konden worden als een zadelbuiss-
tomp. “Met nog een ruil van een Horex-motor werd een originele alumini-
um Norton Manx-tank verkregen en toen begon het grote nadenken”, lacht 
hij en verwijst op een 1:1 tekening, die boven zijn grote draaibank hangt.
“De balhoofdhoek en de voorste framebuis bleven onveranderd, hierop 
staat immers het framenummer, zodat de identiteit van de motor be-
houden bleef. De bovenste framebuizen en het achterste framegedeelte 
heb ik uit stalen chroommolybdeenbuis gemaakt en met behulp van twee 
rechte stalen buizen en extra steunen is de Velocette zadelbuisstomp, die 
de achterste motorophanging en de swingvorklagering draagt, in de frame-
verbinding geïntegreerd.
De Velocette-achterbrug heb ik zodanig veranderd, dat haar draaipunt zo 
dicht mogelijk bij het secundaire tandwiel ligt, zodat de spanning van de 
achterketting bij het in- en uitveren weinig verandert. Rechts is nog een 
extra swingvorklagering aangebracht en twee aangeschroefde framever-



HOREX CLUB NEDERLAND     maart 2015

23

sterkingen onder het blok zorgen voor een sterk geheel.”

Om de ruggengraat heen verzamelde Manfed diverse naamsbekende 
attributen, zoals een Ceriani voorvork, Koni schokbrekers, Borrani hoog-
schoudervelgen en Tommasselli clipons. Ook de voorrem werd meerdere 
keren veranderd. “Het nu gemonteerde exemplaar met grote openingen 
voor de benodigde koellucht en uitgerust met brede remvoeringen is een 
bijzondere rariteit. Een Rossignol racenaaf, die liep ik tegen het lijf in het 
begin van de 90-er jaren in Monthléry 
in Frankrijk. Ik kon echt geen nee zeg-
gen, hoewel ze waanzinnig duur was.”
Het achterwiel remt de Horexman met 
een Imperatortrommel in plaats van 
de Reginanaaf, zodat het gehele beeld 
optisch past.
In 1982 was de Horex met eigen-
bouwframe met een totaal gewicht 
van 138kg en ca. 40 pk klaar en had 
inderdaad geen problemen om een 
fors bereden Sport-Velocette of iets 
vergelijkbaars bij te houden. Een 
echte Café-racer voor de spurts van 
kroeg naar kroeg? Het tegendeel is 
het geval. Manfred gebruikt ze als 
alledaagse motor en was er meerdere 
keren mee op het eiland Man in de 
Ierse zee en natuurlijk ook op de klass-
iekertreffens her en der. Pech was er 
tot nu toe niet vaak, enkel de derde versnelling begaf het ooit.

Na 30.000km werd de gereedschapskist maar weer eens ter hand ge-
nomen. Het frame werd niet meer veranderd, dat had zich prima bewezen. 
Dit keer werd de motor nog eens verwisseld; basis was een 250-er motor, 
omdat die meestal weinig gelopen hebben en dus in goede staat verkeren. 
Op het 250-er carter kwam weer de 500-er cilinder en daarop werd en 
250-er kop gemonteerd met een veranderde bougie positie en een andere 
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Te koop; Fiat Ducato camperbus
Camperbus Fiat Ducato-Typ 14 - 2.8TD
Bouwjaar; november 1998
Vermogen; 90kW
Kilometerstand: 160.000
Trekhaak aanwezig. Max. te trekken massa; ongeremd 750kg / geremd 
2.000kg
Laadvermogen; 1.110kg
Inrichting; kampeerauto en ook als zodanig op kenteken.
Altijd perfect onderhouden en rijdt en trekt erg goed. APK keuring geldig.
Er passen 2 Horex-motoren in, dus ideaal voor tourtochtjes verder weg of 
een mooie vakantie door Europa.
Vraagprijs: € 7.500,-

Voor meer informatie kun je bellen met Albert Eringfeld; 0315-655339 of 
mailen; aajeringfeld1949@kpnmail.nl

advertentie
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inlaat- en uitlaatgeleiding.
De kleppen zijn nu kleiner uitgevallen en wel 45 en 38mm van de Resident. 
De zuiger is nu een speciaal gesmeed Wiseco exemplaar met een hoge 
compressie uitvoering. De 400-er dubbeluitlaatkop werd wel erg warm 
tussen de beide uitlaatkanalen. De krukas werd nu voorzien van een Car-
illo drijfstang en fijntjes uitgebalanceerd met een rondloopafwijking van 
slechts 0,005 mm.
Tussen 3.000 en 6.000 toeren is het vermogen van 40 pk vol aanwezig en 
zijn vriend Volker moet alle zeilen bijzetten om hem te volgen.
De maximum snelheid ligt bij 170 km/h en dit tempo is bij korte stukjes op 
de autobaan goed te doen, maar de motor is meer geschikt voor bochtige 
landwegen waar het tempo er minder toe doet.
Drie tot vier trappen op de kickstarter zijn voldoende om de ééncilinder te 
motiveren met een kernachtig uitlaatgeluid.

Manfred zet lachend de Café-Horex in de eerste versnelling en laat de kop-
peling opkomen en bij het bord einde 50 geeft hij een flinke dot gas en 
verdwijnt snel uit het zicht, ons met verbazing achterlatend, dat er zo’n 
potentie in een Horexblok sluimert.


