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Voorwoord
Zaterdag 20 november is het voltallige bestuur van onze club
bijeen geweest om eens stevig van gedachten te wisselen. Voorafgaand werden we op prettige wijze door Jan Veldkamp geïnformeerd over de voortgang van het treffen in 2011. Om niet al
teveel te verklappen wil ik alleen zeggen dat we weer uit kunnen
zien naar het weekend van 3, 4 en 5 juni 2011 op een S.V.R.camping net even buiten Culemborg. Het zal ons benieuwen wat
Nils en vader Jan Veldkamp mentaal gesteund door tycoon Fred
Beelen ons aan vermaak kunnen bieden. Maar de vooruitzichten
zijn veelbelovend.
Zoals hierboven vermeld zijn de bestuursleden na Jan zijn uitleg over gegaan op ernstige bestuurlijke taken. Notulist ditmaal
was Frank Bloemsaat en hij zou van
het besprokene een
besluitenlijst maken
waarvan we op de algemene ledenvergadering verslag doen.
Tot die tijd zullen
we de feestdagen
moeten overleven, en
de eventuele kleine
storingen aan de
Horexen verhelpen.
Groeten,
Gerard

HOREX CLUB NEDERLAND

december 2010

3
37. Internationaler HOREX Treffen Burgholzhausen
(terugblik september 2010)

“Het geluid”, zegt Axel Butterweck, “dat is het bijzondere”. En
om duidelijk te maken waarom het motorgeluid van een Horex als
muziek in de oren van de liefhebber is, vraagt hij Willi Braun behulpzaam te zijn. Diens 400-er Regina (1954) staat klaar. Braun
nodigt uit voor een proefrit in zijn zijspan S250. Omdat men
daarin deze
‘muziek’ het
beste hoort
en omdat
het een
belevenis is
die men zich
niet mag
onthouden.
Braun overhandigt helm
en sjaal en
is behulpzaam bij het
instappen.
Tamelijk
Eén van de vele juweeltjes welke present waren op
laag boven
het treffen in Burgholzhausen
de grond zit
men in het
span en alleen is eruit komen zowat onmogelijk.
Willi start de motor, waarna de klanken je tegemoet komen. Een
diep knetterend gegrom, denkt de leek spontaan, een geluid uit
het verleden. Tijdens de rit trilt het zijspan enorm. Dat vanuit
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deze positie de vangrail op ooghoogte op iemand toesnelt, veroorzaakt een onbehaaglijk gevoel. Het is een beetje als in een
achtbaan, pure adrenaline!!
Na 10 minuten Horex-feeling te hebben opgedaan, trekt Willi de
leek weer uit het span. De benen trillen nog na, de diepe brom zit
nog in de oren. Als de gast van zijn indrukken vertelt, zijn meningen van de verzamelde vaklui uiteenlopend en ook enigszins gepikeerd. ‘Geknetter’ kan men dit geluid in geen geval noemen, men
wordt het uiteindelijk eens om als beschrijving de ‘volle, donkere
viertakt-sound’ te gebruiken. Deze ontstaat omdat de Horex een
lange slag motor is, waaraan de leek niets hoeft toe te voegen.
Genoegzaam bewondert hij Willi’s vrouw Henriëtte, die het op
ritjes soms urenlang in het zijspan moet uithouden.
Axel heeft de tijd besteed aan het bekijken van oude Horex-onderdelen. Zijn handen zijn met olie besmeurd en de leek zou denken dat hij een hoop schroot met zich meedraagt. “Daaruit wordt
vast en zeker weer een complete motor samengesteld”, zegt de
van beroep zijnde gereedschapsmaker. Hij bekijkt frame, cilinderkop, nokkenas, motor- en tandwielkast. Allemaal originele
delen van de Horex AG uit Bad Homburg, waar van 1923 tot 1959
deze cult-motorfietsen werden gemaakt.
Enkele onderdelen, die Axel behoedzaam in zijn handen houdt,
zijn geheel verroest, enkele kapot en velen een rariteit. Alles onderdelen zijn door Horex genummerd, legt de kenner uit. Hij, die
in 1974 bij het allereerste Horex Treffen door het motorvirus
werd aangestoken, heeft al deze coderingen opgeslagen in zijn
hoofd. Zodoende kan hij inschatten hoe het in elkaar zou kunnen
passen. Zijn hobby zal hij zo snel niet op hoeven geven; in zijn
werkplaats wachten zeker ca. 20 motoren in onderdelen erop, in
elkaar geschroefd te worden!
AE
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Vanuit het secretariaat
Zin om mee te doen aan een landelijke tourrit of evenement?
Bekijk dan eens de site www.nationalemotortoerkalender.nl.
Niet zozeer een motoronderwerp maar misschien toch interessant voor sommigen (Edwin?): op 14, 15, en 16 januari 2011 vindt
er een unieke expositie van Mercedes-Benz modellen plaats in
het kader van 125 jaar Mercedes-Benz, op InterClassics & Topmobiel in MECC te Maastricht.
Om het democratische gehalte in de Herenclub enigszins te
waarborgen is het bestuur statutionair verplicht eenmaal per
jaar de leden te raadplegen.
Onze grote leider Ger Yong Ilbers zal zich in principe op het
komende Horextreffen na de toerrit-parade tot u richten in de
Algemene Ledenvergadering.
Bekijk ook eens de site van onze Noorse zusterclub: http://www.
horex.no/
Oude Horexblaadjes zijn trouwens vindbaar op de volgende site:
http://www.horex-service.eu/AE.horexcubnl.htm
RDW geeft bij invoeren van historisch voertuig alleen nog
kenteken af indien men beschikt over Deel I en Deel II
De RDW heeft op 10 augustus jl. aangekondigd, dat per 16 augustus een nieuwe regeling in werking treedt, waarbij het verplicht
is om kentekenbewijs Deel I te overleggen bij de aanvraag van
een Nederlands kenteken voor een voertuig, dat eerder in een
andere EU lidstaat was geregistreerd. Deze verplichting is volgens het RDW geheel conform zowel Europese als Nederlandse
wetgeving. Deze wetgeving vereist dat bij de aanvraag van een
Nederlands kenteken voor een voertuig uit een andere EU lidHOREX CLUB NEDERLAND
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staat, het volledige buitenlandse kentekenbewijs wordt overlegd.
In de praktijk betekent het dat van het buitenlands kentekenbewijs Deel I altijd aanwezig moet zijn. Datzelfde geldt voor Deel
II, voor zover het is afgegeven. De RDW maakt geen uitzonderingen meer voor bijvoorbeeld buitenlandse schadevoertuigen en
historische voertuigen. Zonder Deel I wordt de aanvraag niet in
behandeling genomen. Is er wel een Deel I, maar geen Deel II?
Dan kan het voertuig alleen worden geregistreerd als de autoriteiten van de lidstaat, waar het voertuig vandaan komt, uitdrukkelijk toestemming verlenen. De afhandeling kan hierdoor wel
langer gaan duren.

Advertentietje
Hallo clubleden
Bij het opruimen heb ik ongeveer 3 jaargangen van het weekblad
Motor (1978 tot 1981) gevonden.
Ik vind het zonde om ze zo weg te gooien, dus wie ze wil hebben,
mag ze gratis op komen halen. Er staan best leuke dingen in.

Originele advertentie uit 1947!

Nico Hooykaas (0487-572397)
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HOREX-TREFFEN IN
NORWEGEN
Liebe Freunde!
Noch einmal lade ich euch zum
Horex-Treffen in Norwegen ein.
Das Treffen wird diesmal in der
Nähe der Norwegischen Stadt
Stavanger in Südwest Norwegen
stattfinden, aber relativ weit weg
von der Stadt selbst. In mächtiger und wunderschöner Umgebung liegt die Preikestolen Hütte (mountain lodge). Dort bleiben
wir von Freitag 17 Juni bis zum Sonntag 19 Juni 2011.
Preikestolen ist ein berühmtes Felsplateau das 600m senkrecht
in den Lysefjord stürzt. Sie liegt etwa zwei Stunde zum Fuß von
der Preikestolen Hütte. Die Wanderung zum Felsplateau führt
durch ein wenig unwegsames Gelände, aber ist ein sehr schönes
Erlebnis.
PROGRAMM
Freitag 17 Juni; Ankunft und Einquartierung. Gemütliches Beisammensein
Samstag 18 Juni; Frühstück von 8 bis 10 Uhr. Danach erhaltet
ihr zwei Möglichkeiten.
Alternative 1: Spazier-Fahrt in abwechslungsreichen Landschaften; Berge und Fjorde. Die Dauer ist ungefähr drei Stunden
(40 bis 50 km). Wir machen ein Pause um Kaffee zu trinken und
Brötchen zu essen.
Alternative 2: Wanderung zum Preikestolen Felsplateau. Wir
brauchen ungefähr 2 Stunden jeden Weg. Die Aussicht ist atemberaubend und wunderschön. Ich empfehle dass ihr ein bisschen
Zeit auf dem Plateau verbringet.
Nachher; gemütliches Beisammensein.
HOREX CLUB NEDERLAND
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Sonntag 19 Juni; Frühstück von 8 bis 10 Uhr. Abreise nach dem
Frühstück.
DIE KOSTEN    
Übernachtung inkl. Frühstück NOK 325 (Wechselkurse heute 1
Euro = 8 NOK) pro Nacht pro Person. Der Preis für den Mittag
am Samstag 18 Juni ist noch nicht festgelegt. Ich nehme aber
an, dass der Preis ungefähr NOK 300 bis 350 wird. Beim Frühstück Samstagmorgen
kann Proviant für beide
Alternativen gemacht
werden und kostet NOK
50 pro Person. Zusätzlich
kommt eine bis jetzt noch
nicht bestimmte, aber
kleine Summe von ungefähr NOK 50-100 für den
Teilnehmer- Ausweis.
BESTELLUNG
Jeder Teilnehmer muss
selbst die Reservierung
machen.
Adresse:
Preikestolen fjellstue
Postboks 160
N-4126 Jørpeland
Telefon: +47 51742074                    
Fax: +47 51749021
Internet: www.preikestoDe indrukwekkende Preikestolen
lenfjellstue.no
(preekstoel), die je minimaal eens in

je leven gezien moet hebben! En kijk
‘s an; hier is je kans en dat i.c.m. een Ich heiße euch herzlich
geweldig weekend met Horexvrien- willkommen zu einem erlebnisreichen Aufenthalt
den!!!
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in der schönen und wilden Natur Norwegens im Juni 2011.
Herzliche Grüssen von,

Magnus Dale
Knausen 5
N-4326 Sandnes
Telefon +47 51625971 und +47 91768245

HOREX Treffen 2011 in Hamburg
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3. Horex Treffen in Dötlingen
(1 & 2 oktober 2010)

Ook dit jaar was de drang naar een “Pott Kaffee mit Kuchen”
groot genoeg om af te reizen naar Ost-Friesland. Om precies te
zijn in Dötlingen, waar in de manege van de boerderij van de familie Aschenbeck het derde treffen zou plaatsvinden. Deze keer
was ook de Nederlandse vlag in vol ornaat opgehangen (ik was al

verbaasd dat Erich Grenich
me ooit naar een Nederlandse vlag vroeg, maar nu bleek waarom!).
Ook dit keer was er een heuse Nederlandse delegatie op afgekomen, o.a. Lutina en Jan-Willem Woordes en Annie en Wim Vervelde uit Winterswijk. Misschien komen er bij een volgende editie
wel nog meer landgenoten, het is immers niet zo ver. De koffie
was klaar en meteen was men in de “Horex-stemming”, waarover
zou je immers anders nog moeten ‘schnacken’.
Slaapgelegenheid was dichtbij, men kon o.a. in de boerderij een
kamer huren, zoals de familie Wove deed. Of evt. op de dichtbij
zijnde camping opzoeken.
De volgende morgen kwamen er steeds meer deelnemers opdagen, die de motor in de manege konden stallen om eerst eens
rond te neuzen en kennis te maken. Om 10.00u. was de toertocht
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gepland en prompt werden op
dat tijdstip de motoren gestart. Erich ging voorop met
de auto, voorzien van alarmsignalen en de meute er in
een lange slinger achteraan.
Uiteraard was ik weer te laat
om door te hebben dat ze niet
gingen wachten op treuzelaars
en was ’t dus gas geven om de
boel te volgen.
De rit ging over kleine wegen
en plaatsen, zoals ThölstedtVisbek en uiteindelijk naar
Schneiderkrug bij Emstek.
Hier is de locatie, waar de
Gasunie ons gastvrij onthaalde
in een splinternieuw gebouw
met schitterende faciliteiten
om uitleg te geven over het doen en laten van de Gasunie. We
hoeven natuurlijk niet uit te leggen wat “Gasunie” betekent, want
sinds de gasbelvondst in 1963 bij Slochteren is de Gasunie een
begrip in Nederland. Michael, onze
gastspreker, deed
m.b.v. moderne pcprojectie uitvoerig
verslag waarmee
de Gasunie zich
anno 2010 in het
noorden van Duitsland zoal bezig
houdt.
En dat is nogal
wat, want aardgas
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is niet meer weg te denken in ons
dagelijks leven. In Nederland, maar
ook in Duitsland, is bijna elk huishouden en bedrijf op het gasnet
aangesloten en de Gasunie zorgt
voor alle infrastructuur, zoals
leidingwerk, druk- en regelstations, opslagtanks en alles wat nodig
is om het veilig te transporteren naar alle afnemers. Inmiddels
ligt er een netwerk van 15.000km, waardoor jaarlijks 125 miljard
m³ bij een druk van 70 bar doorheen stroomt. Als je bedenkt
dat de diameter van zo’n buis varieert van 800-1200mm met een
wandsterkte van ca. 16mm, dan besef je terdege dat het las- en
montagewerk zeer nauwkeurig moet zijn. Foutjes kunnen cata-

Leidingnet Gasunie, wijdverspreid!!
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strofaal zijn en
dus vereist het
absolute vakmanschap dit uit te
voeren en voortdurend te controleren.
Op de kaart is
prima te zien
welk leidingnet
de Gasunie inmiddels beheert en
in de toekomst
zal dat alleen nog
maar meer worden. In 2011 zal de 1200km lange pipeline door de
Oostzee, van Rusland naar het oosten van Duitsland, klaar zijn en
Rusland in staat stellen, onafhankelijke van de Oostbloklanden,
zoals Wit-Rusland en Oekraïne, te kunnen leveren. De zogenaamde ‘Nord Stream Pipeline’ (‘Poetin-Schmidt-Line’).
Ook komen er weer nieuwe toepassingen voor de lege ondergrondse gasvelden, zoals opslag voor het Russische gas en ook
opslag van CO2 behoort tot de overwegingen. Wie er meer over
wil weten, check www.gasunie.nl of www.gasunie.de. De verzorging bij de Gasunie was als vanouds, koffie en lekkere broodjes
in overvloed, dus een
soort vanzelfsprekende
Groningse gastvrijheid.
Voor de Nederlandse
Horexen enigszins bekend, aangezien de Horex
in Nederland door Gremi
uit Groningen werd geïmporteerd en die boden
destijds een perfecte
service. Dit bleef ook bij
HOREX CLUB NEDERLAND
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Horex niet onopgemerkt, want de schoonzoon van Friedrich Kleemann, Wolfgang Fischer-Jene, kwam geregeld naar Groningen op
de koffie bij H. Been (Gremi) om de destijds nieuwe Resident en
Imperator te promoten.
Na dankzegging voor deze glasheldere uitleg werden de motoren
weer gestart en ging het via een omweg weer terug naar Dötlingen. Inmiddels was het opgehouden met miezeren en kon er genoten worden van een mager zonnetje, wat het rijden meer glans
verschafte. In Dötlingen was er uitvoerig tijd om bij te tanken
en bijna iedereen kreeg een beker uitgereikt; vooral de jeugdigen vonden dit eervol. Ook was er nadien een grote pot met
goulash-soep en Apfelstrudel met koffie. Wie toen nog honger
had, had zichzelf danig tekort gedaan. In totaal waren er veertig
deelnemers op komen dagen en om ca. 17.00u. was het treffen
zo’n beetje afgelopen. Bijna iedereen ging op huis aan, m.u.v. een
paar Winterswijkers, die nog een nachtje bleven.
Volgend jaar nieuwe kansen bij een 4. Treffen!!
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Motorkriebels
Ik zal me eerst eens even voorstellen, want hoewel ik al jaren lid
van de verheven Horexclub ben, heb ik zelden of nooit gelegenheid om op een Horextreffen te verschijnen, maar dat zij zo. Ik
ben Tammo Oldenhuis en woon op één van de wallen van de oude
vestingstad Coevorden in het zuid-oosten van Drenthe. In 1949
ben ik op de productielijn gezet en in januari 1950 rolde ik van
de band en werd van een burgerlijk kenteken voorzien. Inmiddels zijn er ferme gebruikssporen. Het bovenprofiel is behoorlijk
aan slijtage onderhevig geweest maar ik kom nog steeds door de
keuringen.
Sinds 1988 ben ik in het bezit van een Regina 400 met daaraan
een Steib zijspan. Deze trouwe stamper heeft mijn vrouw en ik
al heel wat vakantieplezier bezorgd, want sinds jaar en dag laten
we de vierwielige koekjestrommel zo’n drie weken achter elkaar
op het erf staan en kiezen dan voor Spartaans vervoer. Maar
daarover hoop ik in een tweede bijdrage wat meer te vertellen.
Verder ben ik op dit moment bezig met de restauratie van een
Bella scooter van het roemruchte merk Zündapp en op de zolder
heb ik nog een Regina 400 staan, waarvan ik nu bijna alle onderdelen bij elkaar gesprokkeld heb. Dat sprokkelen is een hele toer
geworden, want Regina onderdelen zijn niet meer om de hoek te
koop.
Maar eerst eens even wat terug in de tijd. Het motorvirus zit als
het ware in mijn genen. Mijn grootvader aan moederszijde kocht
in 1910 zijn eerste motorfiets, een FN, bijgenaamd het ezeltje,
een trouwe fiets die hem jaren lang heeft gediend. In de mobilisatie in 1914-1918 kreeg hij onder koninklijk vaandel te maken
met Eysink motorfietsen uitgerust met geschut. Want de grenzen moesten worden bewaakt tegen oprukkend oorlogsgeweld.
Helaas hebben we daar geen foto’s van, maar als hij erover
vertelde dan had je het gevoel dat jezelf bij hem achterop zat.
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Toen ik 9 jaar was, kwam een fotograaf bij ons op school met
een Bella scooter. Je mocht er even op zitten en dan werd een
foto van je gemaakt. Een week of veertien dagen later, dat ging
toen nog niet zo vlot, was de foto klaar. Ik heb hem nog. Ik zit
voorop de Bella en mijn broer zit achterop. Wat een machtig
gevoel was dat. Later kwam je achter dat zo’n rijdende plé
natuurlijk helemaal niks was, maar goed dat is tot daar aan toe.
Laat ik nou een paar jaar geleden precies zo’n Bella zien staan
op Marktplaats. Ploep, daar is dat oude gevoel weer, ik bellen,
afspraak gemaakt en twee dagen later stond precies dezelfde
Bella, waar ik 51 jaar geleden als een prins op zat, bij mij in het
schuurtje. Het kan verkeren.
Maar terug in de tijd. Met zestien jaar had ik mijn eerste
motorfiets, een echte Eysink met een blok van 125 cc. Dat was
meer dan de 50cctjes van de Berini’s de DMFs en de Kapteyn,
die we op de landweggetjes thuis al in flarden hadden gereden.
Hij had een rode tank met een beetje schurftig chroom. Ik
had hem samen met mijn broer gekocht bij ijzerjood Kan aan
de Ulgersmaweg in Groningen voor een fiks bedrag, tien gulden. De Eysink was geen helaas geen lang leven beschoren. Dat
mooie cultuurproduct in de handen van jeugdige barbaren, een
regelrechte schande is het! Maar geen nood, bij Kan in Groningen was altijd nieuwe aanvoer. We haalden een BSA G14 op, 2
cylinder Vtwin, vrijwel compleet voor een astronomische prijs
van 25 gulden. Dat was toch wel wat bijzonders. Er ontbrak het
één en ander, de magdyno en de carburateur. Het geluk was in
bijzondere maat met ons. Iemand uit Leek kreeg er lucht van
dat wij die BSA hadden. Ongezien bood hij ons de hoofdprijs.
Wij, handige kooplieden, wisten er nog een bonus bij te krijgen
en voor 55 gulden verdween de BSA in het schuurtje van de
nieuwe eigenaar. We wreven ons in de handen. Dat is nog eens
geluk hebben! Mijn broer, die inmiddels een rijbewijs had, kocht
van een oude man in het dorp een NSU Fox, zo’n pruttelpotje
van 125 cc. Een prachtig machientje, tip-top onderhouden met
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een reserveblokje er bij. De prijs was aan de pittige kant, maar
je kreeg waar voor je geld. Tachtig hele guldens moesten op de
toonbank worden gelegd. Dat Foxje was een werkezeltje van de
bovenste plank. Altijd één schop en lopen.
In 1967 gingen mijn broer en ik met de Fox op vakantie. Prima
uitrusting mee, een combinatietang, een schroevendraaier, een
paar nieuwe kabels en een nieuwe bougie en karren maar natuurlijk. We wilden in elk geval naar het Zwarte woud. Dus over de
Duitse autowegen naar het zuiden. Met een duizelingwekkende
snelheid van zo ongeveer 65 km per uur zoefden we langs ‘s
Heren wegen. De bagage hadden we heel beperkt gehouden.
Hoe lichter hoe beter. In een oude leger plunjezak hadden we
alles gestampt en vervolgens achterop gebonden. De reis verliep
voortreffelijk. Een paar keer een lekke band, maar verder geen
problemen. Op het harde zadeltje achterop had ik na enkele uren
al een kont als beton maar dat mocht de pret niet drukken. Na
het Zwartewoud hebben we ook nog Zwitserland aangedaan, en
gingen via Frankrijk en België weer naar de eigen tentenkampen. Het was geweldig. Dat je ouders wel eens de nodige zorgen
konden hebben, kwam bij ons in de verste verte niet op. Wij
roken alleen maar Castrol!
Twee jaar later had ik zelf een machine, een mooie glimmende
machine en een heuse viertakt. Een NSU Maxi, gekocht bij een
autohandelaar, die blij was dat ik hem meenam voor 35 gulden
en alle technische ellende kreeg ik er gratis bij. De Maxi is een
vroegtijdige dood gestorven vanwege zijn technische kwalen. Er
was iets niets goed met zijn hoofd en met zijn hart kon je ook
schudden. De ijzerkoopman verloste ons uit deze ergernis en we
kregen ook nog eens tien hele guldens toe. Uit deze oertijd is de
oude Fox als enige overgebleven. Hij staat, nog altijd in originele
staat, te pronken bij mijn broer in het schuurtje.
In de zeventiger jaren gingen we allemaal onderdak, en kochten
een autootje. Geen gekleum meer, kacheltje aan in de winter,
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heerlijk en toch bleef het motorvirus kriebelen, zo’n soort
onderhuidse jeuk waar je niet goed bij kunt komen. Je wilt het
onderdrukken, maar het lukt je nooit en op een dag zal ik je vertellen......
Jawel, daarover de volgende keer!
Tammo Oldenhuis, Coevorden

Advertentietje
Hallo clubleden
Bij het opruimen heb ik ongeveer 3 jaargangen van het weekblad
Motor (1978 tot 1981) gevonden.
Ik vind het zonde om ze zo weg te gooien, dus wie ze wil hebben,
mag ze gratis op komen halen. Er staan best leuke dingen in.
Nico Hooykaas (0487-572397)
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Wist U dat:
een moer voor een zijspanwiel
niet persè nodig is (getuige de
foto).
Hier werd de complete rit in
Dötlingen mee gereden; bij terugkomst werd pas opgemerkt dat de
moer ontbrak. Bij de pauze (zie
de andere foto) ontbrak de moer
ook al…! Een erg gelukkige dag dus voor eigenaar Rolf Dachs, aangezien z’n kleindochter de gehele dag in het bakkie zat!!
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Horex; de legende leeft
(Hochtaunus, zomer 2010)

De Horex wordt weer gebouwd. Het cult-merk uit de Taunus
wekt bij velen herinneringen uit de jeugd op, toen men met de
Regina door het ganse land joeg. Dat de Regina nog een alledaagse motor is, bewijzen 2 senioren jaar in jaar uit opnieuw.
De passie voor Horex heeft Rudi Reul pas laat te pakken gekregen. In de jaren ’90 werd hij ziek door Hepatitus. “Op de één of
andere manier kwam ik niet meer op de been”, zegt hij. “Toen
stelde een vriend voor eens bij de Horex Club langs te komen. Ik
had helemaal geen motor, om maar te zwijgen van een Horex”.
Ondanks dat feit ging hij toch. Eerst zomaar, maar toen werd
vuurtje danig aangewakkerd. Intussen heeft Rudi 3 Regina’s thuis
staan, opgebouwd uit onderdelen, die hij op onderdelenmarkten
in heel Duitsland bij elkaar gesprokkeld heeft.
En niet alleen dat; met zijn verchroomde Horex met rode tank
gaat Reul elk jaar op vakantie. Vaste begeleider is zijn vriend
Richard. Deze beide gepensioneerden maken geen rustige ritjes,
maar bereizen sinds 1995 geheel Europa!
Uitgangspunt is elk jaar het Horex Treffen met Pinksteren. Dit
jaar ging de reis, vanaf het treffen in Ruhla in Thüringen, via
Oostenrijk naar Hongarije en Roemenië, door Tsjechië en Polen
weer terug naar huis. Maar liefst 4450 kilometer waren de beide
senioren met hun Regina’s onderweg. De complete uitrusting hadden ze in het zijspan gestopt, waaronder uiteraard ook de broodnodige onderdelen, want die zijn onontbeerlijk.
“De wegen waren gedeeltelijk in een ongelooflijk slechte staat”,
herinnert hij zich. Op de autosnelweg zijn de beide heren zelden
te vinden, “alleen als het niet anders kan”, zegt de man uit Friedrichsdorf. Maar de legendarische Horex motoren deden wat er
van ze verwacht werd, ze liepen en ze liepen. Op een paar kleinigheden na is er niets kapot gegaan.
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De motoren (made in Homburg) baren in heel Europa opzien.
“Verleden jaar reed een Italiaan kilometers achter ons aan, totdat wij stopten voor een pauze. Hij wilde simpelweg een keer op
een Horex zitten.”
Dit jaar hebben de beiden een Roemeense zakenman leren kennen, die ook een motorfanaat is en deze heeft de beide toeristen
zijn vaderland laten zien. “Waar de reis volgend jaar naartoe
gaat, staat nog niet vast. We willen rijden zolang wij dat nog in
goede gezondheid kunnen doen. Het doet enorm veel deugd, ook
al doen alle botten zeer. We lassen gewoon iets vaker een rustpauze in om de benen te strekken!”, aldus Reul.

Nieuws Horex VR6
Op de Intermot in Köln werd de VR6
voor het eerst aan het publiek voorgesteld. Ze baarde veel opzien en massa’s
mensen hingen als druiventrossen aan
de balustrade om de nieuwste Horex te
kunnen bewonderen.
Een kennis, die op de Intermot de Suzuki-belangen behartigde,
vond het model helemaal niks. Anderen daarentegen waren zeer
ingenomen met het concept. Hoe het ook zij, het is en blijft zeer
moedig zoiets compleet te ontwikkelen.
Op het moment lopen er periodieke belastingsproeven om te zien
of er bepaalde onderdelen overmatig verslijten. Dit gebeurt op
de proefstand van de Technische Hogeschool in München. Alle
testen lopen excellent en de programmering van de motor-fijnafstelling is in volle gang. Volgens geruchten is de montageband van
‘Voxan’ opgekocht, maar of dat klopt?!
Bad Homburg heeft er al € 600.000,- voor over om de productie
naar Bad Homburg te halen, maar of dat voldoende is… Vooreerst
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is Garching bij
München de bevoorrecht plaats
dit nieuwe icoon
te produceren.
Voor een heel
leuk filmpje met
een goede uitleg
hoe men tot deze
opzet is gekomen, zie; http://
www.motoplus.
nl/Frontend/
news.php?page_
id=5200
AE
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