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Voorwoord
Met het verstrijken van de tijd ervaar ik steeds meer dat alles
in het leven vergankelijk is. Wat we in het verleden als normaal
hebben gevonden, verwachten we dat het heden, en in de toekomst ook zo zal zijn. We realiseren ons niet dat er plannenmakers zijn die regels en plannen bedenken die veelal ten goede van
ons allen komen. Maar er worden op het Centraal Planbureau in
Den Haag ook gedachtegangen uitgewerkt die onze hobby niet
ten gunste komen. Wat te denken als in de toekomst onze motoren aan strengere milieu of veiligheidseisen moeten gaan voldoen? Wat kunnen wij nog met een klassieke motor wanneer er
regels doorgevoerd worden waaraan we niet kunnen voldoen? Behoudens dat we er niet meer mee de weg op mogen zal de waarde
van dit voertuig ernstig dalen. Want wie wil een motor hebben
waar hij niets mee mag.
Ik ben blij dat er een organisatie is die mijn belang behartigt.
Maar hoeveel heeft u er voor over om met uw Horex of andere
klassieker door te blijven gaan? Laten wij de Fehac blijven steunen, ook als het enkele euro’s per jaar aan contributie meer gaat

Hilbers-Horexen tijdens de Brederode Rit 2010
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kosten. De kans dat we langer van onze hobby kunnen blijven
genieten is groter met een goede belangen behartiging. Met de
computer kunt u op www.Fehac.nl de voortgang in de strijd tegen
bedreiging van ons plezier blijven volgen.
Naast dit voortreffelijke clubblad waaraan de familie Eringfeld
telkens weer geniaal gestalte weet te geven, zijn we sinds kort
ook op internet. Frank Bloemsaat heeft zich als een dolgeraaide
terriër in deze materie vast gebeten! Kijk voor zijn resultaten
dus ook op www.horexclub.nl
Groeten Gerard.

Brederode Rit 2 te Santpoort
Wanneer?		
zaterdag 6 augustus 2011.
Waar?
Vanuit het bedrijfs terrein van transportbedrijf Duineveld aan
de Wagenmakerstraat 41 in de Velserbroek.

Route: Vanuit het noorden, volg A9, neem afslag naar de A22
door de Velsertunnel, uit de tunnel de A208 op en neem afslag
Velserbroek.
Op de T kruising ga links de A208 over, verkeerslicht rechts,
eerst links en direct rechts voorbij bouwmarkten. Eerste weg
links is bestemming.
Vanuit het zuiden A9 A22 afslag IJmuiden T kruising links, volg
de borden Velserbroek, de A208 op, neem afslag Velserbroek, ga
links de A208 over, verkeerslicht rechts, eerste links en direct
rechts, de bouwmarkten voorbij, eerste weg links is bestemming.
In verband met het muziek evenement Dance Valley zal de N202
afgesloten zijn. Het wordt afgeraden om vanaf pont Buitenhuizen richting IJmuiden te gaan.
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Voor wie?
Motoren voor bouwjaar 1970, liefst ouder.			
Starttijd?
Verzamelen vanaf 10.30h en vertrek uiterlijk om 11h
Ritomschrijving:
Tijdens de feestweek in Santpoort een korte rondrit met een
stop bij het evenement oldtimerdag bij de ruïne van Brederode
(ook geopend voor bezichtiging). Er wordt een grote opkomst van
stoomwerktuigen auto`s en vrachtwagens verwacht. Er is ruim
gelegenheid al het moois te bekijken en de motoren tentoon te
stellen. Kijk ook op www.oldtimerdagsantpoort.nl
Belangrijk!
In verband met de verstrekking van lunchpakketten, gelieve 1
week van te voren opgeven bij Gerard.
Informatie:		
G. Hilbers in de nette uren; nr 023-5373516 of per e-mail: hilbers@hetnet.nl

Verslag van de penningmeester
Met genoegen presenteer ik u:
– Het financieel verslag van het Horex Treffen in Zeeland in
juni 2010
– Het financieel jaarverslag van Horex Club Nederland 2010
Het bestuur van de Horex Club Nederland 2010 heeft in haar
vergadering van 20 november 2010 deze verslagen besproken en
in orde bevonden.
Ter toelichting kan ik u het volgende melden:
De Horex Club heeft op het treffen in Zeeland een positief
saldo behaald van € 367,75
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Dit is te danken aan
een strakke en zuinige
financiële planning
van Frank Bloemsaat,
die de organisatie van
het Treffen in Zeeland leidde. Waarvoor
oprechte hulde aan
Frank!
De Horex Club heeft
over het gehele jaar
2010 een positief
saldo behaald van €
105,03
Indien het Horex
Treffen in Zeeland
echter geen positief
saldo van € 367,75
had opgeleverd, zou
dus het saldo op
31-12-2010 negatief
zijn en wel minus €
262,72
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De oorzaak van deze tegenvallende jaarcijfers is simpel:
Stand per 28 februari 2011: de club telt 79 leden
– 2 leden hebben hun contributie 2009 nog niet betaald
– 49 leden hebben hun contributie 2010 nog niet betaald
– Slechts 9 leden hebben hun contributie 2011 betaald.
Dat betekent dat de clubkas voor 2009 en 2010 nog ruim €
1000,- van de leden tegoed heeft.
Ons saldo zou dus aanzienlijk beter kunnen zijn, als ieder zijn
contributie op tijd zou betalen.
Over 2009 heb ik de in gebreke zijnde leden aangeschreven. Dat
heeft positieve resultaten opgeleverd. Ik roep hierbij ieder op
even in je administratie te kijken en te controleren of je jouw
contributie 2010 al hebt overgemaakt. Zo niet, doe dat dan meteen, onmiddellijk en direct. En stort 2011 tegelijk ook!
Ik ben penningmeester in het belang van de club. Zo nodig moet
ik ieder aanschrijven zijn contributie te betalen, maar van aanmaningen hou ik niet. Bovendien kost mij dat veel tijd en de club
geld (postzegels, enveloppen, etc.)
Ik hoop van harte dat mijn bericht een positief effect heeft
op het betaalgedrag van de 49 leden (2010) en 70 leden (2011).
Indien iemand vragen heeft over de bijgaande verslagen (of dit
bericht!) kunnen jullie mij bellen (020) 7700150 of e-mailen paulhoornweg@chello.nl
Een hartelijke Horexgroet,
Paul Hoornweg
penningmeester
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Museumsbezoek in het Odenwald (februari 2011)
Ook een koude winter biedt de oldtimerliefhebber genoeg perspectief door bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan één of
ander motorfietsmuseum. In dit
geval betreft het
een bezoek aan
het museum van
Walter Steinmann
in Zotzenbach/
Odenwald, in de
buurt van de autobaan FrankfurtBasel ter hoogte
van Mannheim.
Sinds een paar
jaar is dit piekfijne
museum te bewonderen na afspraak met de heer Steinmann, die groot geworden
is in de bouwwereld. Afgelopen februari was het dan zover om
hiernaar af te reizen en zijn pronkstukken eens te bewonderen.
Aangekomen in dit dorpje en eens door de hoofdstraat getuft te
zijn, viel direct een motor op die op een soort pilaar stond aan de
kant van de weg. Dit bleek een Ardie RBU-500cc uit 1932 te zijn,
geheel zwart geconserveerd, zodat de weersomstandigheden
enigszins weerstand konden worden geboden; alhoewel op sommige onderdelen, zoals de spaken, de roest al behoorlijk had toegeslagen. Hier moest dus wel ergens het museum zijn en inderdaad,
Walter deed de deur open en we werden aangenaam verrast met
allerlei attributen uit verschillende jaren.
Wat was er zoal te zien: allereerst een aantal BMW’s van R24,
R51, R42, R11 tot aan de R1200 Cruiser aan toe, diverse Ardie’s,
Hoffmann Gouverneur-Boxer, diverse Victoria’s, van Bergmeister
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tot KR35-SS, Swing en ook een Imme, een 5-tal DKW’s, een 5-tal
NSU’s, van Quick, Max, OSL-TS enz. Uiteraard waren er ook
een aantal Horexen te bewonderen, 8 stuks in totaal. Allereerst
een Citation 450, een Imperator 400, diverse Regina’s en een
prachtige SB35, alles subliem gerestaureerd tot in de puntjes.
De 78-jarige Walter kon er gemoedelijk over vertellen en was
eind jaren ’80 begonnen met het verzamelen. Inmiddels had hij
een verzameling van 98 motoren opgebouwd, maar die hadden we
allemaal nog niet gezien.
Op een ander adres, een paar straten verderop, bleek nóg een
hal vol te staan. Op dit terrein was buiten een soort kapel-achtig
tuinhuisje neergezet, waarin een zogenaamde “Scheunenfund”
gesimuleerd werd; balen stro met opgezette kippen en oude
landbouwwerktuigen. Erg leuk opgezet en in het stro stond een
oude motor, zoals je ze voor 20 jaar terug ook nog kon vinden in
diverse boerenschuren het gehele land door!
Een paar meter verder ging het naar een hal met een verzamelruimte voor de plaatselijke oldtimerclub, die hier af en toe
bijeenkwam, maar ook hier diverse motoren, scooters, maar ook
een zijspan grasbaanracer van een lokale matador met een supermodern Jawa-blok. Ook stonden er enkele auto’s, zoals een
Porsche 911 Carrera en een BMW 6-cilinder. Nog meer in het oog
vielen echter een 2-tal Zündapp KS601 zijspancombinaties, 1x in
lintgroen en 1x in karmijnrood.
Op de bovenverdieping waren de lichte motorfietsjes gehuisvest,
zoals de 98-ers, Miele, NSU, Zündapp en e.e.a. was gelardeerd
met diverse helmen uit de periode 1920-1970, een uurwerk
gemonteerd in een oud wiel van een BMW R51 én een tafel gemaakt met een staande voet van een oude krukas met drie zuigers, welke dienst deden als tafelbladhouder. Tevens stonden er
vitrines vol met modelletjes van motoren en auto’s, insignes en
curiosa. Aan de wand nog diverse oude emailleplaten en posters
van diverse merken. Natuurlijk ontbraken de militaire uitvoeringen van de BMW R75 en Zündapp KS 750 niet, uiteraard in vol
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ornaat met mitrailleur en zijspan, klaar
om de Libische woestijn in te duiken.
De rebellen zouden ze nu prima kunnen
gebruiken in de strijd met Kadaffi!
Na een tijdje werd er afscheid genomen en intrek genomen in de plaatselijke taveerne dat ook al uit de jaren
’50 bleek te zijn… Wie het museum ook
wil bezoeken, bij voorkeur in groepsverband, dient een afspraak te maken. Dit
kan telefonisch via +49 6253 6616.
AE
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Even voorstellen
Nils Veldkamp, motorfietsfanaat, 34 jaar, getrouwd en 1 zoon
Lars, woonachtig in Culemborg, én in het bezit van een Regina
250.
Hoe kom ik aan een Regina? Om dit te vertellen zullen we wat
terug in de tijd moeten gaan. Als klein kind kwam ik vaak bij opa
Fred Beelen, oud voorzitter van de Horex Club. Na het overlijden
van mijn oma, kocht Fred kort daarna zijn Horex, op 3 september 1986. Daarna volgden nog vele motorfietsen, die vandaag de
dag weer allemaal zijn verkocht of geschonken aan familie. Zo
hebben mijn broer en vader beiden een Triumph in bezit, waar ze
hopelijk van het voorjaar mee gaan rijden.
Als klein kind ging ik dus vaak mee in vakanties naar diverse
treffen, zelfs de West Kent Run, en vele andere binnenlandse
treffen. Het sleutelen en rijden heb ik dus door de jaren heen
geleerd door Fred. Als keine man mocht ik al mee sleutelen aan
diverse vooral Engelse motoren, haha. Daar kunnen we immers
vele uren aan besteden, maar dat terzijde.
Mijn eerste meters op een motorfiets heb ik gemaakt op een
groot grasveld tijden de West Kent Run. Ik meen dat dit in 1988
was, samen met familie Hilbers, en andere bekenden hebben we
daar de rit gereden. Vele jaren zijn inmiddels verstreken, en ik
ben altijd blijven motorrijden. Vandaag de dag heb ik drie fietsen, een Honda CB550F (1978), een Yamaha XJR 1300 (2000) en
uiteraard de Regina 250 uit 1957.
Tijdens de Zuid-limburgse Heuvelrun, waarmee ik samen met
Fred, en Heinz Harig ben geweest in 2009, had Opa besloten dat
de Horex maar in de familie moest blijven, na de rit ben ik dus
eigenaar geworden van de motor waar ik op heb leren rijden, zo’n
kleine 20 jaar geleden.
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Afgelopen jaar besloten mijn vader Jan Veldkamp en ik dat we
met Fred samen naar het treffen gingen om “oude bekenden” te
zien en te spreken. Wat een gezelligheid was dat, helaas hadden
we de horex niet meegenomen en geen rit gereden op een motor.
Daarentegen hebben we met zijn drieën een ritje gereden als
bezemwagen. De hele sfeer en entourage was als vanouds zoals
ik mij de vroegere treffens kan herrinneren. Na de vraag van
Gerard Hilbers om het volgende treffen te organiseren, heb ik
uiteraard samen met mijn vader ja gezegd, en zodoende komen
alle Horexen dit jaar in Buren en omgeving.
Wij zijn volop bezig om alles voor het treffen te regelen en
hopen jullie allemaal te kunnen zien op camping “de Karekiet” te
Buren.
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Horex Treffen 3-5 juni 2011

Camping “de Karekiet” te Buren, Gelderland

Het Horex treffen zal dit jaar in de Betuwe gehouden worden.
Deze streek zal een ieder wel bekend zijn om zijn fruit en jams,
maar ook om de vele mooie rivieren en dijken. Hier kun je als
motorrijder je hart ophalen, door de vele mogelijkheden langs de
dijken en tussen de vele boomgaarden tochtjes te rijden, langs
de Waal en de Lek. Wanneer de fruitbomen in bloei staan komen
vanuit alle uithoeken van ons land mensen om wandeltochten te
ondernemen o.a. langs het romantische riviertje de Linge.
Het landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, gelegen aan deze Linge, is van alle seizoenen thuis. In de lente kunt u zich vergapen
aan de romantische bloesempracht van de appelbomen aan de Appeldijk. Liefhebbers van walnoten kunnen in het najaar hun hart
ophalen onder de vele notenbomen die het landgoed telt. Voor de
wandelaars en fietsers zijn er diverse fraaie routes uitgezet met
adembenemende uitzichten op het landgoed en het vele natuurschoon van de Betuwe.
Onze toertocht, waarbij we proberen u een zo´n goed mogelijke
indruk van de Betuwe te geven, start zaterdagmorgen in Buren,
het stadje waar Willem van Oranje in 1551getrouwd is met Anna
van Buren. Onze kroonprins gebruikte de naam W.A. van Buren
toen hij de Elfstedentocht reed. Ook andere leden van het Koniklijk Huis, zoals koningin Juliana gebruikten de naam “van Buren“
als schuilnaam. De rit gaat door het Betuwse fruitland met mooie
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vergezichten, pittoreske kleine stadjes en dorpjes, zoals de
vrijstad Culemborg, de vestingstad Asperenen en zullen zo halverwege de rit een hapje gaan eten. Daarna vervolgen wij de rit
totdat we in Leerdam zijn en een bezoek kunnen brengen aan het
glasblazerij, de plek waar chemie, techniek en kunst elkaar ontmoeten.
De speciale groeps-entreeprijs bedraagt EUR 5,- per persoon:
Vuur, behendigheid, pure spierkracht en jarenlange ervaring
zijn nodig om de hete, stroperige substantie zo te vormen, dat
er iets moois ontstaat. Glasblazen lijkt eenvoudig, maar het is
verdraaid moeilijk. Het is een fascinerend schouwspel. Vanaf een
tribune heeft u uitstekend zicht op wat zich op een paar meter
afspeelt en deskundige voorlichters vertellen wat de meesterblazers doen. Na het bezoek aan de glasblazerij vervolgen we de
rit richting onze thuishaven om van een heerlijk Betuwse barbeque te genieten.
Vergeet niet je op te geven voor deze uitzonderlijke mooie toertocht !
Het is voor ons erg belangrijk te weten wie er allemaal komen,
dit in verband met het doen van de boodschappen enz.
We verwelkomen u graag vrijdagmiddag op de camping.
Adres:
“De Karekiet”
Erichemsekade 8
4116 GD Buren ( Gelderland )
Routebeschrijving:
Op de A15 (Nijmegen-Rotterdam en vice versa);
- afrit Tiel West (32) – rechtsaf
- bij stoplichten linksaf N834 richting Buren
- op rotonde 2e rechts en vervolgen richting Buren
- bij Buren op rotonde 2e rechts en voor het bruggetje over
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-

het water linksaf slaan de Erichemsekade op
de camping bevindt zich links van de weg op nr. 8.

Tot op vrijdag 3 juni!
Groeten Nils en Jan Veldkamp

Advertenties
Te koop of te ruil tegen Horex Regina
BMW - R60/7 - Bouwjaar 1976
in 2008 gereviseerd en voor loodvrij geschikt gemaakt, handgetrokken biezen op tank en spatbord,
nieuwe banden en accu, spaken RVS.
Vraagprijs EUR 3.750,- of ruil tegen een Regina, hoeft niet mooi
te zijn.
Informatie:
Arie Pruissen, Dijkje 6, 4255 GX Nieuwendijk
Tel. 0183-401672

HOREX CLUB NEDERLAND

maart 2011

20
STICHTING OLDTIMERDAG APPELSCHA

Postbus 77, 8426 ZN   APPELSCHA
Telefoon: 0516-432300 Telefax: 0516-432629
Internet: www.oldtimerdagappelscha.nl E-mail: info@bomba.nl

PERSBERICHT

5e Oldtimerdag Appelscha op zaterdag 17 september 2011 (1ste
lustrum )
De mooiste dag van het jaar
Leg je hand op een hete kachel en een minuut lijkt wel een
uur. Wees samen met die speciale vrouw en een uur lijkt wel
een minuut. Dat is relativiteit: zo vertelde de van oorsprong
Duitse wetenschapper en bedenker van de relativiteitstheorie
Einstein ooit. Waarmee hij maar wil zeggen dat de tijd vliegt
als je gein hebt. Dat de tijd vliegt is wel duidelijk, want het
is weer tijd voor Oldtimerdag Appelscha Een vleugje van
deze vervlogen tijd kunt u op zaterdag 17 september 2011
proeven in Appelscha, want dan wordt daar alweer voor de
vijfde keer de Oldtimerdag georganiseerd van 09.00-18.00
uur

Tijdens deze dag zullen, vaak na jarenlange restauratie, diverse
oude vrachtwagens, bussen, fietsen, tractoren, motoren, auto’s,
solexen, legervoertuigen, caravans, campers, fietsen, brommers
en stationair draaiende motoren van het bouwjaar 1900 tot 1984,
weer in volle glorie te bewonderen zijn. Sommige met complete
lading, anderen weer met bestuurders in bij die tijd passende
kleding, weer anderen met eigenaren die, aan de hand van foto’s,
leuke verhalen kunnen vertellen over hun voertuig.
De organisatie van deze Stichting Oldtimerdag Appelscha
spreekt weer over: De mooiste dag van het jaar. Er worden ruim
2.000 voertuigen en 20.000 bezoekers uit geheel Nederland,
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Duitsland en België verwacht. In 2010 waren er 1.800 voertuigen
en 18.000 bezoekers.
De inschrijving is echter nog niet gesloten. Voor de organisatie
is dat geen probleem, omdat het terrein groot genoeg is om alle
voertuigen een plaatsje te geven. Dit jaar is het terrein weer
verder uitgebreid. Ook dan zal het weer het grootste gratis
toegankelijke Oldtimerevenement van Nederland worden. Bij de
ingang zullen een aantal dames in aangepaste kleding u verwelkomen. Zij zullen u een tas overhandigen met diverse informatie,
zoals algemene info en reglementen over het evenement. Vanaf
dit punt dient u de aanwijzingen van de vrijwilligers te volgen
over het plaatsen van uw voertuig op de daarvoor bestemde
plaats cq locatie.
Verscheidene namen van voertuigen zullen verschijnen, van Lamborghini tot Ford, van Scania tot Puch, van Kreidler tot Batavus. Ook aanwezig zijn o.a. Kreidler Club Nederland, Simca Club
Nederland, Citroën Club Friesland, Renault Club, Lamborgini Club,
Mercedes-Benz Club Nederland. Tevens is er een toerrit eventueel onder begeleiding van 20-60 km voor alle rijdende voertuigen.
Al dan niet onder begeleiding door de mooiste stukjes van de
Ooststellingwerf. Het wordt een dag vol met activiteiten. Ook
zal er dit jaar een “wereldrecordpoging” worden gezet met
als doel ‘de langste parade aan klassieke voertuigen’. Er is
ook een markt waar een zestigtal kramen staan opgesteld met
o.a. materiaal over de historie van diverse voertuigen, kleding,
smeermiddelen en miniaturen en we hebben voor het eerst een
grootschalige onderdelenmarkt. Er is teven een oude ambachten
markt met o.a. bezembinder, glas in lood, houtdraaier, koperslager, spinnen etc. Ook zal er de gehele dag gezellige muziek ten
gehore worden gebracht d.m.v. de vele draaiorgels. Verder zal
Appelscha Radio een live uitzending verzorgen en zullen er 6
Nederlandstalige artiesten een optreden verzorgen. Zelfs aan de
kleintjes is gedacht. Voor hun staat er o.a. een kinderdraaimolen, spingkussen en een stoomtreintje. Als extra attractie zullen
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er na 18.00 uur nog een groot aantal hete luchtballonnen opstijgen. Ook dit is te aanschouwen vanaf het terrein. Een leuke niet
alledaagse attractie. Wil men nog mee, dan is er zeker nog plaats.
Voor de verzorging van de inwendige mens staan over het gehele
terrein diverse kramen met eten en drinken,van patat tot broodjes en van koffie tot bier. Ook is de ANWB op het terrein aanwezig om, indien mogelijk, eventuele motorische problemen met
de voertuig op te lossen.
Voor zowel de deelnemers als de bezoekers is dit evenement gratis. Wat betekend dat iedereen gewoon zonder te betalen naar
binnen kan en als het moois kan bewonderen. Dit geldt tevens
voor een groot aantal van de aanwezige attracties. Als we er vanuit gaan dat Einstein gelijk had, dan moet het toch wel weer een
heel mooie klassiekerevenement worden.
Namens Stichting Oldtimerdag Appelscha
Reymond Bronts

Overlijdensbericht
In week 10 jl. kwam het treurige bericht binnen dat Georg
Hainka uit Menden (Sauerland) op 83-jarige leeftijd omstreeks
Kerstmis 2010 overleden is.
Georg was geregeld aanwezig op de Nederlandse Horex-treffens
en ongetwijfeld zullen de bezoekers van deze treffens zich hem
herinneren als een joviale Horex-rijder, die er de hand niet voor
omdraaide om 500km met de Horex af te leggen. Soms belde hij
op of ik thuis was en dan kon je ervan op aan dat hij binnen 2,5
uur op z’n Horex kwam aan tuffen!
AE
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Bitza-bouwer
Ooit deden we verslag van de bevlogen Horex-enthousiast Fred
Roos! Om
precies te
zijn in nummer 67,
december
2003. Onlangs belde
en vertelde
Fred dat hij
een speciale
Horex heeft
gebouwd, te
weten een

Regina voorframe, gecombineerd
met een Redident achterbrug.
Dat willen we natuurlijk wel ’s

even in het echie aanschouwen! Inmiddels is
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Fred 77 en nog steeds fanatiek bezig en op een mooie herfstdag
in september 2010 nam hij de tijd om ons vol trots deze Bitza te
laten zien!
Op de foto’s is goed te zien welke inspanningen Fred zich getroost heeft om dit werk te voltooien. Er zijn verschillende
framedelen middels aluminium verbindingsstukken aan elkaar
geschroefd. Ook de schetsplaten voor de voetsteunen, schakelpedaal en rempedaal zijn kunstig vervaardigd uit aluminium. De
achtervork werd in nadellagers opgevangen en zorgvuldig met
afstandsbussen op breedte aangepast. De tank is een aangepaste
Hoske-tank, dus moest er het één en ander verlast worden. Het
zitje werd noodgedwongen zelf gemaakt, omdat er eenvoudigweg
niks passends te vinden was.
De kettingkast is een handgemaakte plaatwerkconstructie,
alsmede de kettingspanners die al het ware om de achtervork
sluiten en zodoende niet kunnen verbuigen. De remnaven komen
van de Imperator, welke nogal moeilijk te vinden zijn, omdat ze
nogal geliefd zijn in de oldtimerwereld. Bij de achternaaf valt
de verankering op, waarbij de naaf door een stabiele aluminium
steun naar het frame wordt geleid. Ook wordt de verbindingsbrug op de naaf nu gebruikt om aan de bovenzijde de remkabel te
bevestigen, dus a.h.w. een balanswerking van de hefbomen.
De schokbrekers komen van een Japanse motorfiets en zijn
natuurlijk meervoudig verstelbaar. Oorspronkelijk ligt de olietank onder aan het frame, maar omdat het scharnierpunt van het
frame direct achter de motor ligt, moest het omhoog schuiven.
In dit geval werd er gekozen voor een plaats onder het zadel. De
droge gel-accu verdween nu in een opvangbak onder het zadel,
echter boven de olietank. Voor het stuur werd er gekozen voor
een zogenaamd M-stuur, zoals je dat in de 60-er en 70-er jaren
vaak zag op de Engelse café-racers! Het voorspatbord is een
Inox-spatbord van een Japanse fiets en in dit geval oogt het
uitstekend.
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Voor het vaststellen van een kromme drijfstang had Fred nog
een mooie oplossing bedacht. Met behulp van twee winkelhaken
en een geslepen grondplaat, die op het blok geplaatst is, kan
hij nauwkeurig bepalen of de zuiger recht staat en zo nodig de
drijfstang koud richten.
De motor zelf liep na het vlotteren in één trap, wat Fred op de
proefstand uiteraard al perfect had afgesteld. Al met al een
hele mooie Horex-Bitza, die door deze ombouw een perfect weggedrag verkregen heeft, waar Fred erg tevreden over is.
Inmiddels had Evelyn de Kaffee met Kuchen klaarstaan en werd
er nog een hele poos nagekeuveld over de oldtimer en Horex in
het bijzonder!
AE
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Agenda
09 april

Openingsrit V.K.M. in Nieuwleusen

16 april

Horsepowerrun (motoren t/m 1920 – erg mooi
om te zien!)

16 & 17 april

VETERAMA Motoren in Ludwigshafen (D),
Friedrich-Ebert-Halle. Info; www.veterama.de

17 april

Oldtimerbeurs in Hamont (B) aan de Middenweg
10 (industrieterrein) van 9.30-17.00u.

22 t/m 25 april Oldtimermanifestatie in Zuidlaren bij de Prins
Bernardhoeve. Info; www.oldtimermanifestatie.
nl
23 & 24 april

Classic Motorcycle Show in Stafford (GB)

24 april

Molenrit in Essen (B)

24 & 25 april

Oldtimerfestival in Hem/Venhuizen. Info; www.
oldtimerfestival.nl

30 april

Classic Racing op Koninginnedag in Holten

03 t/m 05 juni

Nederlands Horex Treffen in Buren (zie elders
in dit blad)

10 t/m 13 juni

57. Internationaler Sternfahrt in HamburgStove (D)

17 t/m 20 juni

Internationaal Horex Treffen in Noorwegen.
Info en aanmeldingen via; magnus.dahle@lyse.
net
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Grensperikelen (E5-E10 benzine)

Is meer alcohol nu ook al niet goed voor meerderjarige motoren??

Agressieve bio-benzine; goed voor onze Horex??
Sinds een aantal jaren wordt er aan de benzine ethanol (E5 /
E10) toegevoegd om volgende de Europese Unie het milieu (zogenaamd) te ontlasten, maar ook om de aardolie reserves te sparen
(?).
Lijnrecht tegenover deze positieve inschatting en besluit van de
E.U. staan de negatieve ervaringen van bezitters van oude voertuigen, waarbij de ethanolhoudende benzine schade veroorzaakt
aan tanks, carburateurs, rubber benzineleidingen, klepgeleiders
en kleppen, welke allen een neerslag van dit goedje te verduren
krijgen. Dit is te zien in de vorm van taaie, plakkerige substanties in de cilinderkop, welke zeer waarschijnlijk veroorzaakt
worden door een minder goede verbranding. De energiewaarde
van de ethanol ligt namelijk ca. een derde lager dan benzine, dus
ook al is het ‘slechts’ een bijmenging van 5-10%, het is hoe dan
ook nadelig voor onze klassiekers.
Ook heb ik vastgesteld dat door het lange staan in de winter, de
onbehandelde delen van een tank, bijvoorbeeld een tankdeksel
aan de onderzijde, sterk corroderen in de vorm van roestkorrels.
Hierdoor is het sterk aan te raden deze delen te behandelen met
een tanksealermiddel, zoals ‘POR 15’. Deze thematiek/problematiek hoor je ook bij de autodealers, die nu al veel schadegevallen
kennen bij inspuitmodellen (FSI-modellen etc.). Ook de houdbaarheid van dit goedje in een tank, die enkele jaren niet meer
gebruikt wordt, is sterk in twijfel te trekken. Zolang de mogelijkheid nog bestaat (want ook in Nederland wordt het geïntroduceerd) is het beter Superplus (98 octaangehalte) te tanken
en het biogoedje te mijden. Sommigen beweren dat een additief
misschien het onheil kan verminderen, maar vooralsnog bestaat
er nog geen erkend middel. Voor een motor die lange tijd wegHOREX CLUB NEDERLAND
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gezet wordt, zou een bijmenging van 5-10% dieselolie niet nadelig
zijn.
AE

Prijslijst clubartikelen
Sweater				
Polo-Shirt				
T-shirt				

€ 21,50
€ 17,00
€ 11,00

Koffie mok				

€ 3,--

Jumbo pen				

€ 0.50

Verjaardagskalender			

€ 1,00

Opnaai embleem			

€ 3,50

Badge voor Jaartalhangers		

€ 7,00

Speldjes				

€ 3,--

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeest; Paul Hoornweg.

Motorkriebels 2
Ik heb de vorige keer gezegd dat het motorvirus bij een mens
onuitroeibaar is en dat het vroeg of laat weer op gaat spelen.
Maar voordat ik daarover begin, toch eerst nog even wat uit de
vroege historie. Ik vertelde al dat het ouwe trouw NSU Foxje
altijd nog bij mijn broer in het schuurtje staat te pronken. Mijn
broer was lang geleden dat pruttelpotje na een paar jaar een
beetje zat en wilde een sterker werkpaard. Het was in de nadagen van de motorfiets. In een plaatselijk krantje zagen we een
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eigenaardige advertentie: Een man bood tien Barnevelder kippen
aan, die goed aan de leg waren en een heuse NSU Supermax in
perfekte staat, ook goed aan de leg dus. De kippen gunden we
natuurlijk een ferme haan, een echte doordouwende kopklepper
zeg maar. Maar die Max leek ons wel wat. De Fox gestart en in
vliegende vaart naar de plek des heils. Daar stond in de schuur
een praktisch ongerepte Max. Slechts enkele duizenden op de
klok en één kieteltje in de zij en daar begon het gevaarte te
snorren als een naaimachine. Wij waren totaal verkocht natuurlijk. Voor driehonderdvijfentwintig pietermannen werd de Max
ons eigendom. Toen wel een heel bedrag maar een miskoop was
het in elk geval niet. De oude eigenaar had zich een heuse vierwieler gekocht. Eindelijk onderdak verzuchtte hij en geen gekleum
meer bij de winterdag. Wij vonden dat toen maar een stomme
burgerlijke opmerking. Echt iets voor halfzachte lieden. We
hebben in elk geval heel veel plezier gehad van deze prachtige
machine maar helaas kwam ook hij na trouwe dienst in de schuur
te staan en werd de woonplaats van spinnen en ander ongedierte.
Het mooie chroomwerk kreeg een puisterige gedaanteverwisseling en lagen stof bedekten zijn eens zo glimmende huidje. Die
trouwe vriend van weleer werd een sta in de weg. Die mooie snorrende machine mocht zijn stem niet meer laten horen. Bovendien
was hij geen cent meer waard en op het laatst moet je de rommel
opruimen. En daar kwam nog iets bij. Met motorfietsen waren
geen vrouwen te versieren. Die zagen je aankomen op die ouderwetse pruttelpotten. Die stoven dan al kakelend weg als Barnevelder kippen bij de Max koopman van jaren geleden. Bovendien
kreeg je geen vrouwtje meer achter op de motor. Nee dat was
niks. Dus er stond ook al snel een glimmend stuk blik op het erf.
Het was de genadeslag voor het motorfietstijdperk. Trouwens
we hadden ook nog een Honda Dream aangeschaft van maar liefst
305 cc. Eén druk op de knop en daar liep het Japanse wonder.
Maar ook hij werd een lotgenoot van de Max. Treurig stonden
ze in de schuur, roodgeschreid van de roesttranen om hun eigen
lot. Op een zaterdag kwam de executie. De beide machines werHOREX CLUB NEDERLAND
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den hardhandig in de laadbak van een smoezelig vrachtautootje
gekieperd. De koopman trok gniffelend een geeltje uit zijn vette
knip en dat was het einde van ons motorfietsentijdperk. Op de
NSU Fox na, die alle stormen heeft overleefd maar hij kwam in
een diepe winterslaap terecht. Aangezien hij op een andere plek
in de schuur stond onder een stapel zakken, ontkwam hij aan de
scherpe blik van de ijzerkoopman. Soms gaat dat toevallig zo.
Een paar jaar later trok ik het huis uit en ging getrouwd en wel
een paar dorpen verderop wonen. Neem dan die oude pruttelpot
ook maar riep mijn broer en anders moet de zaag er maar in. Dat
ging me toch te ver. De Fox werd in de veekar geladen en naar
mijn nieuwe onderkomen gebracht en kreeg daar een plaatsje op
de droge zolder waar hij zeven jaar lang droomde over de dagen
van weleer. Maar ja, met dromen kom je niet zo ver. In 1980 ging
ik verhuizen en ook de zolder moest leeggemaakt worden. Mijn
vrouw hoopte in elk geval dat hij nu de genadeslag zou krijgen.
Maar geen denken aan. De Fox ging mee de verhuiswagen in en
kreeg een plek achterin de garage van mijn nieuwe huis om eerst
nog een paar jaar verder te dromen. Op een voorjaarsmiddag
kwam ik thuis uit mijn werk en daar hoorde ik wat knetteren
achter mij. Even later tufte mij iets voorbij. Het was een felle
knetterende tweetakt. In een flits zag ik dat het een DKWeetje
was.
Wat er toen gebeurde kun je eigenlijk niet goed beschrijven. Het
is een heel wonderlijk gevoel zoals een haan zich moet voelen, die
al in geen weken een kip heeft ontmoet. Ik raakte kompleet van
slag. Op naar de garage, daar achterin, daar stond de meest opwindende machine aller tijden, de ouwe trouwe Fox. Voorzichtig
haalde ik het laken er af alsof ik een heus standbeeld onthulde.
Er daar stond hij in al zijn hulpeloosheid. De banden leeg en in de
tank geen druppel meer van het bedwelmende goedje te bekennen. Kompete droogstand dus en dat was achteraf maar goed
ook. Na het eten weer naar de garage. Met de fietspomp bracht
ik de Fox op een hoger plan en waarachtig de banden bleken nog
heel, ook na al die jaren. Toen natuurlijk kijken of er nog een
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vonkje te versieren viel. Niks dus, allemaal dood in de pot. De
punten schoon gemaakt met wasbenzine en even doortrappen en
een vonk zal ik je vertellen. Ik kon de pijp er mee aan steken.
Een paar avonden poetsen, carburateur schoon maken, een nieuwe
koppelingskabel en de vette lap er over, de tank vol en daar pruttelde het zaakje weer zoals vroeger. Wat een heerlijk gevoel. Ik
snoof de drugs op tot diep in mijn ziel. En nu weer gasgeven. Wat
een vrijheid met de voorjaarswind om mijn oren. Het was fantastisch. Wat ben ik toch jaren lang een enorme ezel geweest dat ik
mij dit genot heb laten ontnemen.
En lang heb ik gedacht dat die laatste motorfiets van ons in
een diepe winterslaap gesukkeld was, maar wat ben ik toch een
sukkel. Ik zelf lag in de een diepe winterslaap, onder de bladeren van de burgerlijkheid en de gemakzucht van de vierwielige
koekjestrommel. Het wordt nog een hele tocht voordat we in
het zadel van de Regina komen. Ja, een koningin benader je zo
maar niet. Maar ik ben dat paleisje toch binnengekomen, zij het
via heel wat omwegen. Langs die omwegen tuffen we de volgende
keer.
Met wakkere
Horexgroeten,
Tammo
J.Oldenhuis,
Coevorden

Start van het nieuwe seizoen; Kaj en Brenda Eringfeld in de gloednieuwe zijspan!!
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