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Voorwoord

Het einde van het motor seizoen is mij weer op minder prettige wijze 
duidelijk geworden toen er twee blauwe enveloppen op de mat vielen. 
Betalen voor het in bezit hebben van een motor uit 1978 en een uit 1980. 
Schrok ik in februari van het bericht dat Frans Weekers voornemens had 
om terug te keren in de politiek. Met mij worden veel klassieker liefheb-
bers weer onaangenaam herinnerd aan de door Frans Weekers doorgevo-
erde belastingmaatregel en de ‘ophokplicht’ voor motorvoertuigen, waar 
in de maanden december, januari en februari geen gebruik van de weg 
mag worden gemaakt.
Oud staatssecretaris Frans Weekers heeft ons in 2014, net voordat hij 
roemloos ten onder ging, dit opgedrongen. Weliswaar hebben anderen 
de maatregel bedacht, Weekers heeft de kamer niet goed voorgelicht. 
Mocht u nog eens willen zien hoe er over deze teleurstellende maatregel 
gedebatteerd is, verwijs ik naar: Vrijstelling Oldtimer onderwerp bij het 
Vragenuurtje https://youtu.be/giDndhxD0VA en ook https://youtu.be/
dCePao8Dqoo 
Verbazingwekkend om in deze filmpjes te zien is hoe de Kamerleden, 
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Roland van Vliet (PVV) en Pieter Omtzigt (CDA) en ook Fashad Bashir (SP), 
vragen stellen aan Frans Weekers waarop hij uiteindelijk geen bevredigen-
de antwoorden kan geven. Opgelucht vernam ik dat Weekers toch niet in 
de Tweede Kamer terug kwam. Er wordt gezegd dat niets zo veranderlijk is 
als het weer, maar ik denk dat sommige politici nog veranderlijker zijn.

Gelukkig maken we ook leuke gebeurtenissen mee met onze motoren. Zo-
als deelnemen aan de Distinguished Gentlemen’s Run. Dat een Horex wel 
erg lekker zit, bewijst de altijd charmante Birgit Schuurman, voorafgaand 
aan dit evenement, door breed lachend te poseren op mijn Imperator.

Ik hoop dat u ook dit soort plezierige momenten mee maakt en gezond de 
feestdagen doorkomt.
Groet Gerard

The Distinguished Gentleman’s Ride 2016

Op 25 september 2016, één van de laatste 
warme dagen van deze zomer, reed “het chapter 
IJmond” van de Horexclub mee met The Distin-
guished Gentleman’s Ride 2016 (https://www.
gentlemansride.com/).
De DGR 1is een jaarlijkse sponsorrit vergelijkbaar 
met de fietstocht Alpe d’HuZes in Frankrijk. Deze 
sponsorrit gaat niet met racefietsen, maar met 

oldtimer en klassieke motorfietsen. En vindt niet plaats in één, maar in 
vele steden ter wereld, waaronder tien in Nederland.
Onze rit start in Amsterdam Noord bij restaurant Pllek aan het IJ. De rit 
leidt ons door de IJ-tunnel naar het centrum van de stad en via het Zee-
burgereiland over de Schellinwouderbrug. Na een prachtige tocht langs 
de Noorder IJ- en Zeedijk en de polders van Waterland is de finish weer bij 
Pllek.
The Distinguished Gentleman’s Ride collecteert fondsen voor de strijd 

1  Distinguished Gentleman’s Ride = vrij vertaald: de Geachte Dames & Herenrit
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tegen prostaatkanker, een veel voorkomende ernstige ziekte bij ‘mannen-
van-zekere-leeftijd’. 
Door de 543 Amsterdamse deelnemers is € 67.410,- gecollecteerd (stand 
op 16 oktober 2016) . Door de jury werd aan onze vijf Horexen een ‘ee-
rvolle vermelding’ toegekend! Het was een heerlijk motordagje!

Op de foto de zes leden van de Horexclub (July, Gerard, Elmer & Wouter 
Hilbers, Vincent Sweerts en Paul Hoornweg) ‘strak in het Distinguished pak’ 
vlak voor de start van de rit.

Mededeling van de penningmeester

De kascontrole-commissie heeft bij de beoordeling van de jaarrekeningen 
2014 en 2015 opmerkingen gemaakt over onze hoge bankkosten (2015: € 
138,38 Rabo + € 60,10 ING = € 198,48). Omdat wij bij de Rabobank gebruik 
maken van de kortingregeling voor kleine clubs en verenigingen én de ING-
rekening nauwelijks meer gebruikt wordt, heeft het bestuur besloten deze 
rekening op te heffen.
Daarnaast heeft het bestuur besloten de contributie voor 2016 ongewi-
jzigd te laten, dus € 20,-
Bijgaand ontvangt u de rekening 2016.

Twee verzoeken aan U:
1. Wilt u uw contributie alleen nog maar overmaken op IBAN NL61 

RABO 0135 9181 70 ?

2. Wilt u de op de brief vermelde gegevens (naam, adres, postcode, 
woonplaats, e-mailadres) controleren en eventuele correcties 
doorgeven aan het secretariaat van de club (Marc Hartman,  tel. 
024-6222226, e-mailadres: m.hartman1@caiway.nl) 

Als alles klopt hoeft u uiteraard niets te doen.

Met dank en vriendelijke groet,
Paul Hoornweg
Penningmeester
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Horex Treffen 2017

Geachte clubleden.

In het afgelopen clubblad (september 2016) werd vermeldt dat het ko-
mende Horex Treffen in het eerste weekend van juni 2017 georganiseerd 
zou worden. Aangezien dat weekend in het Pinksterweekend valt en dit 
samenvalt met enkele andere treffens (o.a. het grote Duitse Horex Treffen) 
heeft de organisatie van het treffen en het bestuur van de Horex Club Ned-
erland besloten het weekend twee weken later te laten plaats vinden.

De nieuwe data zijn 16, 17 en 18 juni 2017.
Het treffen wordt georganiseerd door Jogchum De Jong en Gert Jan Mooy 
en zal gehouden worden bij boerderij ‘Lindelaar’ in Terwispel (Friesland). 
Meer informatie over deze locatie vindt u op; www.lindelaar.nl

Meer informatie zult u aantreffen in het komende clubblad, maar houdt u 
deze datum svp alvast vrij in uw agenda’s.

We zien graag zoveel mogelijk clubleden verschijnen in Friesland komend 
jaar!

Hartelijke groeten namens
Het bestuur van Horex Club Nederland
De organisatie van het clubtreffen 2017
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Veterama Mannheim 2016

Ook dit jaar weer grote bezoekersaantallen. 
De belangstelling is er wel, maar of er veel 
van de hand gedaan wordt op deze grootse 
oldtimerbeurs, is op zijn minst twijfelachtig.
Je zag bij bepaalde motoren wel een behoo-
rlijke prijsontwikkeling, bijvoorbeeld een 
BMW R 63, een Indian en Vincent. Maar of ze 
ook verkocht werden en/of weer mee naar 

huis gesleept werden, was niet direct duidelijk. Wel stonden er heren bij 
met belangstelling.

Naar Horex was er bijna geen vraag. Er stond een mooie Regina 250 met 
een swingvork achter van een Resident, dus een ombouw met schokbrek-
ers. De vraagprijs was € 3.900,-, maar ook die ging weer mee op de kar 
met zijn eigenaar.
Ooit was deze zo gebouwd in Berlijn door een echte liefhebber, echter 
door andere prioriteiten werd ze van de hand gedaan. De nieuwe eigenaar 
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dacht dat Mannheim een mooi plateau zou zijn om ze hier aan te bieden. 
Waarschijnlijk is het juiste publiek nooit op komen dagen.

Opvallend waren ook wel het grote aantal ongerestaureerde, vooroorlogse 
motoren zoals Harley’s, Indians, Standard, AJS, enz. Ondanks dat is het 
toch ook weer gek dat er veel Nederlandse handelaren aanwezig zijn met 
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betrekkelijk jong spul, zoals Ducati, Moto Guzzi, Honda, Yamaha, BMW, 
enz. Het is een oldtimerbeurs waar m.i. motoren uit de jaren ‘90 niks te 
zoeken hebben. Helaas is het een trend die jammer genoeg de overhand 
krijgt en het is jammer dat de organisatie hier niet ingrijpt en ze überhaupt 
toelaat. Ditzelfde fenomeen zie je ook in Hardenberg…
Laten ze maar een tweedehands beurs organiseren voor al die overbodige 
motoren, dan kan een ander met echt interessant oud spul hun plek be-
machtigen op Veterama. Zodoende wordt het een stuk fijner om rond te 
snuffelen.

Op de vrijdag zijn alle plaatsen al bezet en de bezoekers zijn er al eerder 
dan de handelaren, ondanks de hogere entreekosten om er dan al in te 
mogen. Daarentegen is de zondag erg rustig en een boel stands al leegge-
ruimd. Dus als tip, wie lekker rustig wil zoeken, is de zondag aan te bev-
elen.

AE

advertentie
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Te koop aangeboden; Horex Resident 350

Vanuit Finland wordt een prachtig gerestaureerde Resident 350 aange-
boden. Voor meer informatie kun je de eigenaar rechtstreeks benaderen, 
zowel in Engels als in Duits. Hij heeft zelfs een filmpje op internet, waar 
de Resident nader te bewonderen is; https://www.facebook.com/profile.
php?id=100010995450140 

DEUTSCH
Baujahr 1955, Erstzulassung 3/1956. Vollständige Restaurierung in 2004-
2006. Kilometerstand ca. 2.000 km nach der Restaurierung.

Technische Daten:
Hubraum: 349 cm3 , Leistung 24 / 22 PS
Top Zustand, fahrbereit, startet und läuft gut, alles funktioniert.
Bitte beachten Sie zum Beispiel die ursprünglichen Boge Stoßdämpfer und 
deutschen Aluminiumfelgen!
Soziussattel und -fußrasten (Sonderzubehör) inbegriffen.

Privatanbieter 
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ENGLISH
Year of manufacture: 1955. First registration in March 1956. Full restora-
tion during 2004- 2006. Mileage after restoration approximately 2000 km 
(1250 miles).

Technical data:
Stroke volume 349 cm3 , peak 
power 24 hp (continuous 22 hp).
Excellent condition, ready to 
ride, starts and runs well, every-
thing works.
Please observe that this Resi-
dent has, for example, the origi-
nal, rare Boge shock absorbers and German aluminium wheel rims!
Pillion saddle and foot pegs (originally auxiliary equipment) are included.

Private owner offering.
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De vraagprijs van Veijo ligt op EUR 9.490,-. Dit is inclusief transport vanuit 
Finland naar centraal Europa (continent, dus wellicht ook Nederland).

Meer informatie:
Veijo Saano
70340 Kuopio, Finland

Tel. +358 50 511 4047
E-mail: veijo.saano@duodecim.fi

Reisverhaal Rusland

Veijo is naast Horex-liefhebber ook een echte globetrotter en hij reist het 
liefste op de motor. Op één van zijn reizen is hij recentelijk vanuit Finland 
richting Rusland gereden, en hij heeft dit bondig omschreven in het vol-
gende stukje;

Begin juni 2016 heb ik twee jongere jongens laten zien hoe het toerisme in 
Rusland eruit ziet. Het was toen erg nat en koud. Ik reed zelf op een 800cc 
BMW F 650 GS en de twee jongens reden op Triumps.
Het is een stuk minder eenvoudig om de grens met Rusland te passeren 
dan reizen tussen de EU-landen, maar een echt probleem is het zeker niet. 
Je moet simpelweg enkele zaken vooraf plannen. Zo heb je o.a. nodig;

- Een paspoort
- Een visum; je hebt minimaal 10 dagen nodig om deze te verkrijgen, 

reisbureaus kunnen dit voor je regelen.
- Een douaneverklaring en de registratiepapieren van het voertuig 

waarmee je het land in wilt. De douaneverklaring is verkrijgbaar 
op internet.

Bij het grensstation dien je de immigratiekaart in tweevoud in te vullen, 
waarvan de grensbewakers er eentje innemen. De andere dient bij vertrek 
uit Rusland aan de paspoortcontroleurs afgegeven te worden. Niet heel 
spannend dus.

11



HOREX CLUB NEDERLAND     december 2016

De hele procedure bij de grens duurt minimaal een half uur, aangezien de 
paspoortcontrole en de douane twee aparte balies hebben. De douaniers 
zullen bij een auto de kofferbak checken en bij motoren de koffers. Het 
terugreizen gaat een stuk vlotter. Uiteraard duurt het wat langer als er 
een rij is, mijn persoonlijke record is 4,5 uur van Finland naar Rusland!! De 
noordelijke grensstations zijn het rustigst, ik heb daar nog nooit in een rij 
hoeven wachten.

Aangezien de benzine (EUR 0,60/liter), tabak en alcohol zeer goedkoop zijn 
in Rusland, was er in het verleden veel Fins verkeer bij de zuidelijke Fins-
Russische grensstations. Nu zijn de regels veranderd (men moet minimaal 
24 uur in Rusland verblijven, voordat grote hoeveelheden tabak en alcohol 
het land uit ‘gesmokkeld’ mogen worden), waardoor het minder druk ge-
worden is. Er zijn geen Finnen meer die enkel en alleen voor deze artikelen 
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even de grens overwippen.

Wij reden naar het ‘Arctic Circle Diving Centre’, zie ook hun website http://
www.ice-diving.ru/pages/page/show/en.260.htm
De laatste 27km was de weg zo slecht dat de gemiddelde snelheid ter-
ugviel tot 20km/u. Maar we hadden de mogelijkheid om een beluga te 
zien en enkele originele authentiek uitziende Karelische dorpjes.

De beluga (witte dolfijn) op de foto’s is een vrouwtje, genaamd Varvara. Ze 
is 5 jaar oud en nog niet helemaal volgroeid, waardoor ze nog steeds grijs 
is. Eénmaal volwassen krijgen ze de prachtige witte kleur.
Ze is zeer intelligent en kan al vele trucjes uithalen op commando van de 
Russische dames die haar verzorgen en trainen. De dames vertelden dat 
Varvara geïnteresseerd is in camera’s en maar wat graag poseert voor een 
foto. Ze heeft een voorkeur voor mannen werd verteld, waarschijnlijk door 
het diepere stemgeluid.
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Onderdeel van het 
programma is dat 
mensen haar zachte 
huid kunnen aaien of 
er zelfs mee zwem-
men (zoals het snor-
kelmeisje in de wet-
suit). Aangezien be-
luga’s, net als andere 
walvissen, een dikke 
laag vet onder de huid 
hebben, vragen we 
ons af of Varvara ook 
maar iets voelt van de 
aanrakingen van de 
bezoekers.

Daarom heb ik maar 
wat mannelijke kracht 
gebruikt; ik heb haar 
huid vastgegrepen 
met een stevige hand 
en haar staart gedraaid, waarbij ik tegen haar praatte met mijn diepe stem 
en uitgelegd aan de aanwezigen wat ik aan het doen was en waarom. 
Varvara kon dit erg waarderen, vooral het draaien van de staart. Ze bleef 
maar bij me komen en gaf aan dat ik het nogmaals moest doen, en nog 
een keer, en nog een keer… Hierdoor kon ik veel close-up foto’s maken van 
haar.

Toen we allemaal vertrokken vanuit de omheining waar de walvissen 
gehouden werden, werd ik door één van de Russische dames tegenge-
houden. Ze vroeg me om even achter me te kijken. Varvara was me gevol-
gd en ik moest even terugkomen om haar hoofd nogmaals te masseren en 
vaarwel te zeggen.
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Het was best een beetje droevig. De omheining is behoorlijk klein met een 
diameter van ca. 20 meter. Zeker voor een dier zo groot als Varvara. Ook 
was ze alleen sinds kort, terwijl beluga’s normaliter in groepen leven. Pas 
geleden zijn enkele andere beluga’s naar andere locaties getransporteerd.
De omheiningen zijn grote cirkels van netten tussen de bodem van de zee 
en het oppervlaktewater, hoger is niet nodig. Beluga’s springen normaliter 
niet, zoals dolfijnen dat doen. Ze zijn erg sterk en kunnen het zeker wel, 

maar alleen als ze hiertoe getraind worden. Ze kunnen tot 680m1 diepte 
duiken, dus de netten moeten de bodem wél raken. De Russische dames 
vertelden nog dat er eens enkele grote walvissen vanuit de zee kwamen, 
welke de omheiningen van buitenaf vernielden, zodat de beluga’s konden 
ontsnappen. Het duikcentrum is aan de zuidelijke kust van de lange Kan-
dalaksha baai van de Witte Zee, dichtijg een oud dorpje Nilmoguba (Nilmi-
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lahti in het Fins; de originele bewoners waren Kareliërs, aanverwant aan de 
Finnen).

De 907km lange route vanuit mijn huis in Kuopio naar Nilmoguba is deels 
glad asfalt (Finse deel), maar aan de Russische kant is het geheel anders. 
Dit is deels gravel vol met gaten en deels gebroken asfalt. Ik kon de snel-
heid op een gemiddelde houden van ca. 70km/u, maar moest 2x stoppen 
om op de twee maten op de Triumphs te wachten. Een beetje enduromo-
tor is wel gewenst voor deze route.

Regards,
Veijo
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1937; Motorrijden als vrijetijdsbesteding

Dat motorrijden al lange tijd gezien wordt als ideale vrijetijdsbesteding, 
laat een mooie Puch-reclame uit 1937 zien. Hieronder een korte vertaling/
impressie;

“Rondtoeren 
op de motor is 
een begrip van 
schoonheid en 
liefde voor de 
natuur, welke ons 
veel romantiek 
van lang vervlo-
gen tijden laat 
herleven. Enkel 
diegenen die het 
plezier van het 
rondrijden op de 
motor kennen, 
weten hoe mooi 
het is om met de 
welgevallige ma-
chine vanuit de 
grote stad erop 
uit te trekken 
richting de mooie 

gebieden van het land, ver weg van de dagelijkse beslommeringen!
Het is een prachtige bewustwording te beseffen dat je toert op zo’n be-
trouwbare en krachtige machine. Moeiteloos bedwingt de Puch-motor alle 
bergwegen, onder alle verkeersomstandigheden heeft men de machine 
onder controle! De bergvriend gebruikt de machine om vlot en onafhan-
kelijk van treindienstregelingen nog op een werkdag ’s avonds het ver-
trekpunt van zijn bergtochten te bereiken. De bespaarde reistijd kan hij op 
zonnige hoogten doorbrengen. Laat in de avond, als de stad reeds lang te 
ruste ligt, komt men pas thuis weer aan. De Puch-machine biedt de mo-
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gelijkheid ver weg van de grote stad rust en recreatie te vinden, aangezien 
de trouwe motor zijn berijden nooit in de steek laat, zeker en betrouwbaar 
brengt hij blije mensen weer terug.
Een mooie rit en vele mooie uren liggen achter ons, maar de herinnering 
hieraan blijft lang bij ons! Op deze manier zorgt de motor voor een rijkere 
beleving, voor een grotere vreugde.”

He
t w

on
de

rs
ch

on
e 

st
ad

je
 E

in
be

ck

Museum PS-Speicher in Einbeck

Nieuwsgierig geworden door diverse publicaties in oldtimermagazines en 
ook door gesprekken met mensen die er geweest waren, werd het eens tijd 
het met een bezoekje te vereren.
De plaats Einbeck, alwaar het museum is gehuisvest, is bij de echte bier-
liefhebber natuurlijk een begrip. Het is een voormalige Hanzestad in de 
Duitse deelstaat Nedersaksen. Het stadsbeeld wordt bepaald door meer 
dan 150 laatmiddeleeuwse vakwerkhuizen. Einbeck is bekend vanwege zijn 
bierbrouwerij waar het Einbecker Bier gebrouwen wordt. Op dit bier zijn de 
bokbieren gebaseerd (de term ‘bokbier’ is tevens afgeleid van ‘Einbecker 
Bier’).
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Vele motorrijders treffen elkaar op de parkeerplaats van het museum, van 
waaruit ze hun wekelijkse ritje door de omgeving starten
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Hier komt “Becks” bier vandaan en dat schijnt bijzonder dorstlessend te 
zijn. Inmiddels is het echter ook goed bekend van  de mooie motoren die 
in Museum PS Speicher te zien zijn.
‘Speicher’ komt van ‘voorraadskamer’ en  gedurende 100 jaar werd op 
deze locatie graan opgeslagen. Ook werd het graan hier verder verwerkt, 
een belangrijke plek dus voor de lokale boeren en de industrie gebaseerd 
op graanprodukten.

Het gebouw beslaat 4 verdiepingen en de oorspronkelijke maalderij-ma-
chines en transportbanden zijn intact verwerkt in de structuur van het mu-
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seum. De zolders worden gedragen door dikke eikenhouten gebintbalken, 
welke het gebouw een nostalgische uitstraling geven, perfect dus voor een 
tijdreis door de individuele mobiliteit op wielen sinds 1880.

De initiatiefnemer van dit museum is Karl Heinz Rehkopf en ik ken hem 
persoonlijk. Ooit, begin 1980, kocht hij een Resident van me en hij me 
vroeg deze naar zijn huis te komen brengen. Dat bleek een behoorlijk eind 
weg te zijn en pas laat in de avond kwamen we, na lang zoeken, aan bij een 
kasteel. We drukten op de bel bij een groot gietijzeren hek en de kasteel-
heer gaf via  een intercom te kennen even te wachten om de poort te  
ontgrendelen. Dit duurde echter een stijf kwartier. Een bijzondere kennis-
making dus, welke je niet snel vergeet en zodoende was ik erg benieuwd of 
de Resident er ook tentoongesteld zou zijn.
Het bleek dat hij een waanzinnige verzamelaar was van alles wat de Duitse 
ingenieurskunst had voortgebracht en in die tijd kocht hij alles wat hij bij-
zonder vond. Van Adler tot Zündapp en dat alles werd in de kasteelruimtes 
ondergebracht.
Zijn vermogen had hij verdiend met zijn meubelimperium en in de jaren 80 
was dat booming. Als 12-jarige had hij bij familie op een Lanz Buldog mee 
mogen rijden en sindsdien had het virus toegeslagen. Op 16-jarige leeftijd 
kocht ‘ie voor DM 100,- zijn eerste motor, een 100cc Victoria, de basis voor 
zijn oldtimerverzameling.
Op een gegeven moment besloot Karl Heinz iets terug te doen voor de 
regio en werd er een stichting in het leven geroepen onder de naam 
Kornhaus, want in Einbeck stond een oud korengebouw leeg en dat leek 
perfect geschikt om zijn verzameling onder te brengen en te conserveren. 
De stad verleende alle medewerking voor zijn plannen, aangezien hij de 
historische plaats Einbeck wilde laten meeprofiteren en nog meer op de 
kaart zetten. Het gebouw werd compleet gerenoveerd en ingericht met 
diverse highlights uit zijn verzameling. In april 2014 werd het museum 
officieel geopend en konden de bezoekers zich vergapen aan de mobiele 
voertuigen.

Als je het museum binnenkomt, kun je met een lift naar boven naar de 4e 
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Diverse Horexen in 
het museum; Citation 

500, Imperator 400 
en een Regina 350
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verdieping. Hier begint de reis vanaf 1880; allereerst zie je diverse fiet-
sen en aanverwante voertuigen, totdat je bij de eerste motorfiets terecht 
komt, de Hildebrandt & Wolfmüller. Vervolgens zet je steeds een volgende 
stap in de ontwikkeling van de motorfiets. Je kunt per knopdruk op panel-
en gegevens oproepen over de motor en ook zijn er diverse tijd scenario’s, 
je kunt de passende muziek oproepen uit de periode, bijvoorbeeld de 
Beatles of de Stones en dan een optreden van hen op een scherm volgen. 
Al doende volg je alle verdiepingen tot je bij de moderne motoren terecht-
komt.
Onderin is een winkeltje waar aanverwante briefkaarten en nostalgische 
speeltjes te koop zijn. Ook zijn er enkele bijzondere auto’s tentoongesteld 
en een prachtige crémewitte Franse MGF motorfiets met zijspan, voor zijn 
tijd bijzonder vooruitstrevend.
In een aparte hal zijn alle Kleinauto’s te zien, dus van Messerschmitt tot le-
lijke Eend-2CV. Deze verzameling is compleet overgenomen van een ander 
museum, die om brandveiligheidsredenen de deur moest dichtdoen.

Wie nog meer tijd heeft kan sinds kort (juni 2016), in een aparte hal van 
6000m2 aan de Otto-Hahnstrasse, een verzameling bekijken van histo-
rische vrachtauto’s, meubeltransporters, bussen, brandweerauto’s, tank-
wagens en speciale diepladers. In totaal 140 stuks. Dit depot is echter 
alleen op zaterdags geopend, maar dit terzijde. De motorliefhebber zal al 
wel genoeg hebben aan de 4 eerstgenoemde verdiepingen.

Wat Horex betreft, staan er een Horex Imperator, de 500-er, die in de 
U.S. verkocht werd onder de naam Zündapp Citation Verder de Imperator 
400 en een Regina 350. Helaas werd de Resident 350 niet aangetroffen, 
waarschijnlijk nog ergens anders in depot. Het is namelijk de bedoeling dat 
de motoren rouleren, zodat bezoekers telkens wat nieuws kunnen zien. Al 
met al zeker een bezoek waard, mocht je in de buurt zijn.

AE
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Lief blijven, anders rijdt ‘ie je huisje voorbij...
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03 t/m 05-02

31-03 t/m 02-04

01 & 02-04

27-05

02 t/m 05-06

02 t/m 04-06

13 t/m 16-07

Bremen Classic Motorshow. Meer info via www.classic-
motorshow.de

VETERAMA Hockenheimring. Auto- en motorbeurs. 
Min. 120.000m2 buiten en 4.000m2 binnen met ca. 
2.500 standhouders. Meer info; www.veterama.de

Oldtimer motor en bromfiets beurs in hartje Neder-
land. Locatie: Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE 
Houten. Meer info; www.centralclassics.nl

Elfsteden Oldtimer Rally. Start 7.00u. vanuit Wijckel. 
Meer info; www.elfstedenoldtimerrally.nl

63. Internationaler Horex Sternfahrt in Bimöhlen/Bad 
Bramstedt. Meer informatie; www.horex-service.eu of 
runge.bimoehlen@t-online.de

Horex Treffen Nederland. Locatie boerderij ‘Lindelaar’ 
in Terwispel (Friesland)

International Horex Meet Hellas (Griekenland) in 
Moustheni, Kavala. Organisatie door Makis

Agenda
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