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Voorwoord
Ons treffen in Buren was weer een aangename ontmoeting met
bekende, en ook met enkele minder bekende clubleden. 27 leden
en 23 introducés bezochten ons jaarlijkse bijeenkomst. De organisatie door Nils en Jan Veldkamp was van sublieme kwaliteit.
Ook Fred Beelen zag alles om zich heen in goedkeuren aan, en
heeft op vrijdag avond glunderend de toerrit in het zijspan mee
gemaakt.
De zaterdag rit liet ons de prachtige omgeving uit de Betuwe
zien en een briljante spontane ingeving van voorrijder Jan had
als resultaat dat alle deelnemers elkaar tegen kwamen zodat we
ook eens naar elkaar konden zwaaien. Vlak voor het rustpunt bij
de glasblazerij ontstond een verwarring waardoor enkele clubgenoten langer onderweg waren dan gepland. Maar gelukkig werden
zij door Nils terug gevonden.
De bier voorraad hadden
de Veldkamps berekenend
in gekocht zodat we op de
late zaterdag avond konden over schakelen op de
sterke spiritualiën. Wat
als gunstige bijkomstigheid had dat ook hier niet
veel over bleef .Terugkijkend naar de foto’s ervaar
ik een goed geslaagd weekend waarbij we dankzij de
familie Veldkamp ook nog
eigen clubtent hebben verkregen.

Ook de jongste Hilberstelg is inmiddels gemotoriseerd!!
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Het treffen in 2012 zal waarschijnlijk in het oosten (Redactie;

dit is zeker; in het decemberblad wordt u verder ingelicht betreffende data en locatie) van ons land plaatsvinden.

Er zijn enthousiaste ideeën om in 2015 een Internationaal Horextreffen in Nederland te organiseren. De gebroeders Rigter
hebben met Albert Eringfeld hierover van gedachten gewisseld.
U ziet onze club is volop in beweging.
Groeten Gerard

Lidmaatschap
Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat dhr. Rink Haan op
26 maart 2011 is overleden; gelukkig heeft zijn zoon Harry Haan
de lege plaats van zijn vader binnen de Horex Club met de Horex
Resident 1957 weer opgevuld.
Ze lopen er al vanaf de beginjaren van de club bij met vader Albert en moeder Jetty, maar eindelijk zijn Kaj en Mikel Eringfeld
dan lid geworden van dé Club per april 2011.
Ook hebben we een hernieuwd lid in ons midden. Na het opzeggen
van zijn lidmaatschap in 2004 (destijds lid van 1997 tot 2004)
kon Arie Pruissen er niet meer tegen en is opnieuw lid geworden
per juli 2011. Hopelijk mogen we hem volgend jaar met zijn Regina 01 verwelkomen op het komende treffen!
Jan van Dellen en Anton Straver hebben daarentegen het lidmaatschap helaas per 31-12-2010 en Peter Hermans per 31-122011 opgezegd.
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Overlijden
Bert Rigter stierf op 27 juni op 81-jarige leeftijd en was al vanaf
het allereerste begin lid van de Horex-club.
Op de dag van de allereerste clubmeeting reden we samen naar
Epe, maar helaas liet de Horex het toen even afweten en moest
er wat geknutseld worden, maar opgave was er niet bij, de puntjes werden opgeschoond en verder ging het.
Op de volgende meetings was Bert ook van de partij en genoot
van de ritten en wist over elke plaats en bezienswaardigheid wel
wat te vertellen, zodat het nooit een stille tocht was.
Bert kocht de Horex nieuw bij van de Brom in Utrecht en ging later aan de slag als veearts in Beltrum, vanwaar hij met de Horex
en veetasje bij de boeren op visite ging,dus als een echte plattelandsdoc.
Legendarisch zijn ook de verhalen met dikke Jakob de motorscharrelaar uit Winterswijk, die altijd wel wat aan te bieden had
en zodoende Bert vaak van dienst kon zijn in de 70-er jaren met
gebruikte onderdelen.
Ook onvergetelijk is het verhaal met de vuurspuwende koe, die
aan de haal ging, nadat Bert een methaantest had gedaan bij de
betreffende koe met een aansteker, de brandweer moest eraan
te pas komen.
Velen zullen zich nog de rit herinneren in Best en de bijeenkomst
bij het bevrijdingsmuseum, waar Bert erg van genoot en zittend
in een rolstoel vertelde hij hoe hij in de jaren vijftig met de
Horex naar Spanje reed en elk detail nog precies wist te vertellen.
Vanmorgen hebben we afscheid genomen van Bert, zijn kinderen
en kleinkinderen deden allen hun zegje over hun alom geliefde
vader en opa .
Het ga je goed Bert, we zullen af en toe op de Horex aan je denken.
Albert
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Uit de oude doos; Cees Redeker
Tijdens het afgelopen Horex Treffen 2011 mochten we Cees Redeker weer eens verwelkomen! Voor de gelegenheid had hij een
selectie van enkele foto’s meegenomen uit de beginjaren van onze
Horex Club, toen hij als één der eersten deel uitmaakte van dit
selecte gezelschap. Op deze bladzijden vind u enkele van deze
plaatjes uit de oude doos.
Mochten meer mensen dit soort leuke foto’s hebben, houdt de
redactie zich ten alle
tijden aanbevolen.
Aanleveren bij voorkeur onder redelijke
resolutie ingescand
en als .jpeg-bestandje doorgemaild aan
eringfeld@gmail.com.
Eventueel kunnen de
originelen per post
toegestuurd worden,
welke na het scannen door de redactie
worden teruggestuurd. Hier zitten
uiteraard wel meer
risico’s aan. In dit
geval graag opsturen
aan;

Mikel Eringfeld
Thomas á Kempisstraat 27
7009 KS Doetinchem
Mikel
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De club manifesteert zich in de Autotron in Rosmalen
in de jaren ‘80.
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1984 & 1985
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Horex Treffen Nederland 2011
03 t/m 05 juni in Buren

De familie Veldkamp/Beelen heeft het treffen in 2011 voor zijn
rekening genomen, waarvoor hartelijk dank! In het voorwoord
leest u al een korte impressie van onze voorzitter van dit weekend. Helaas hebben andere aanwezigen zich niet geroepen gevoeld om een verslag te schrijven van dit zeer geslaagde Horex
weekend. Derhalve vindt u hierna een kort beeldverslag van dit
gezellig samenzijn.
Mochten aanwezigen alsnog besluiten een verhaal in te sturen,
dan kan dit ten alle tijden gemaild worden aan de redactie (zie
colofon). Ook foto’s hiervan zijn meer dan welkom! Deze zullen
dan geplaatst worden in het komende clubblad, december 2011.

Horex-coryfee Fred Beelen maakt het zich
makkelijk in de zijspan

Uw redactie
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Pfoe hey, best vermoeiend,
kijken naar zo’n glasblazer...

11
Het duo Huzen & Hartman aan de knutsel
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Zoek de verschillen;

Gezelligheid kent geen tijd!!!
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De volgende motormuis in de familie
Veldkamp heeft zich al
aangediend

De zijspan van de
familie Hilbers; een
erg populair vervoermiddel!
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Kent u deze nog??
In het clubblad van maart 2004 berichtten we er al kort over. Augusto
Clausen uit San Rafael (Argentinië)
was destijds druk doende met de
restauratie van zijn Horex Imperator. Helaas konden we destijds geen
foto’s maken van zijn creatie, echter
onlangs kregen we bijgaande foto’s
per mail toegestuurd.
Zo te zien zijn de afgelopen jaren
uitstekend benut om de Horex weer
op en top in orde te krijgen, getuige
de mooie plaatjes. Zo ziet u; onze
hobby wordt wereldwijd uitgeoefend.
Wij hebben het wel iets makkelijker met het verkrijgen van de juiste onderdelen, maar met een
beetje
geduld
lukt
het dus
zelfs
vanuit
een
ander
wererlddeel!
Mikel
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Internationale Horex Sternfahrt
10 t/m 13 juni 2011 in Stove (D)

Het traditionele Pinkstertreffen werd dit keer voor de 57e
keer georganiseerd door de ‘Hamburger Motorsport Club’ en de
‘Rahlstedter Motorrad Oldies’ onder leiding van Bruno Greve.
De gekozen locatie bevond zich in Stove (D), voor de poort van
Hamburg.
Het treffen vond plaats op een weiland met sanitaire faciliteiten

aan de Elbe-rivier, een mooie en rustieke locatie, waar plaats in
overvloed was voor tenten, campers, aanhangers en natuurlijk de
Horex-motoren. De Elbe staat in directe verbinding met de zee,
zodat de Elbe af en toe behoorlijk droog valt. Het is een vreemde gewaarwording om in een rivier te lopen.
Op de zaterdag was er een rit naar o.a. Lüneburg, waar de lokale
pers nieuwsgierig was naar de deelnemers van de rally. Op de terugweg viel de groep uit elkaar, maar op een gegeven moment bij
een rustpunt kwam het weer bij elkaar en de Kaffee mit Kuchen
smaakte dan ook bijzonder lekker. Er waren geen pechvogels,
alleen was er een enkeling voorzien van een oliebadje, maar dat
mocht de pret niet drukken.
’s-Avonds was er een bijeenkomst in de grote tent, waar de fesHOREX CLUB NEDERLAND
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tiviteiten plaatsvonden en de bekers verdeeld werden. Naderhand
werden de gesprekken intensiever
en de Waldmeister-drankjes (groene tegenhanger van de Jägermeister) gingen erin als voorgekauwde
braadworsten. De Duits-Nederlandse betrekkingen werden op een
hoog peil gebracht. Ivo en Maarten
genoten zichtbaar van de zoveel affectie en een bepaalde toezegging
was een feit…!
De volgende morgen was de Frühstück alweer vroeg klaar. Er waren
verse aardbeien en kakelverse eieren, wat zich uitstekend liet
smaken na zo’n zware avond. Bij het eindgesprek aan tafel kwam
de president van de club (Bruno)
zich nogmaals op de hoogte stellen over de mogelijkheid de
Horex-Sternfahrt in Nederland
te houden. Dit zou dan in 2014
kunnen zijn en zou dan rond
Pinksteren plaats vinden. Het
duurt nog een tijdje, maar het is
een behoorlijke uitdaging deze
HOREX CLUB NEDERLAND
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Sternfahrt
te organiseren. Het is
wel een mooie
gelegenheid
te laten zien
wat de Horex
Club Nederland zoal
in z’n mars
heeft. Gelukkig stroomt
er tot die tijd
nog heel wat
water door de
Elbe heen!

Excuses voor de wat klein uitgevallen foto’s. Deze zijn bij het
doormailen wat teveel verkleind.

AE

advertentie
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Mededelingen van de Penningmeester
In het vorige clubblad deed ik verslag van de contributiebetalingen. Mijn conclusie was dat er nogal wat achterstanden waren.
De club had voor een totaalbedrag van ruim € 850,- nog van de
leden tegoed! Leden die over 2009 en/of 2010 nog niet betaald
hadden kregen samen met het blad een betalingsherinnering.
Tot mijn grote vreugde kan ik jullie melden dat daarna de overschrijvingen bij mij binnenstroomden. Meer dan 50 keer werd
de contributie betaald. Totaal zo’n ruim € 1000,-. Natuurlijk zijn
hier ook betalingen voor 2011 bij. Ik wil jullie allen hartelijk danken voor het gehoor geven aan mijn oproep. Dit is gewoon fantastisch! In het decembernummer geef ik een totaaloverzicht over
de jaren 2009, 2010 en 2011. Dus: als je jouw € 20,- voor 2011
nog niet hebt overgemaakt, doe dat dan meteen!
En dan nu de de afrekening van het gezellige en succesvolle
Horex treffen in Buren.
Dankzij Jan en Nils Veldkamp hadden wij een reuze gezellig
weekend met prachtige tochten door de Betuwe. Waarvoor hartelijk dank namens iedereen!
Nils en ik zijn druk in de weer geweest om snel de afrekening te
kunnen presenteren.
Deze ziet er als volgt uit:
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Opmerkingen:
– De totale uitgaven waren € 2.552,71. De totale inkomsten
waren € 2.230,50. Het negatieve saldo is € 322,21. Dit gaat
ten laste van de reguliere begroting.
– Het tekort wordt veroorzaakt door: hogere campingkosten (±
€ 100) en de niet begrote kosten van ons bezoek aan het Nat.
Glasmuseum en Leerdam (€ 175), hogere bbq-kosten (± € 245)
en de aanschaf van de partytent (€ 189,-) die we in één keer
op deze begroting laten drukken.
– Zonder deze (extra) kosten zouden we een overschot hebben
gehad van ± € 389,- Dit is ongeveer gelijk aan het resultaat
van het Horex treffen 2010 in Zeeland.
Met andere woorden:
We hebben met zijn allen een heel leuk en vol programma beleefd. Nils en Jan hebben goed ingekocht, Alles was in voldoende
mate aanwezig. Kortom voor € 37,50 per persoon hebben we heel
veel “waar voor ons geld” gehad.
Indien één der leden inzicht wil in de achterliggende boekhouding, betalingsbewijzen, etc. ben ik uiteraard te allen tijde bereid hier inzicht in te geven.
Een Horexgroet aan ieder van
Paul Hoornweg
Penningmeester

Horex Treffen Noorwegen 2011
18/19 juni 2011 Bispen-Preikestolen

In 2011 werd er weer eens een Horex Treffen in Noorwegen
gehouden. Men noemt het aldaar het Horex-Droninga (= koninging) Treffen en werd georganiseerd nabij de wereldberoemde
Preikestolen, te weten in Bispen (=bisschop) Preikestolen.
Direct na het Treffen in Hamburg, 2e Pinksterdag, was het tijd
te verkassen naar Noorwegen voor het internationale treffen van
HOREX CLUB NEDERLAND
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de Norsk Horex Club. Op dinsdag ging de veerboot vanaf Hirtshals (DK) naar Kristiansand (N),
dus moest er eerst nog een eindje
door Denemarken gecrosst worden. Onderweg ook nog een bezoekje gebracht aan een Horexmakker in Aalburg (DK), die al
45 jaar een Regina 350 in bezit
heeft en die nog een krukas ter
beoordeling had liggen. Hier viel
echter niet veel aan te beoordelen, aangezien deze geheel uitgewoond was en dringend behoefte had aan
een nieuwe lagering en pistonpen, dus deze
maar meegenomen in de bus. In deze zelfde
45 jaren had hij (Tim) al behoorlijk veel
onderdelen verzameld om een 400 op te
bouwen, wat hij komende winter 2011/2012
ook daadwerkelijk van plan is. Dat belooft
weinig verveling tijdens de lange winter…
Vervolgens werd in Aalburg de camping
opgezocht in de stromende regen, aangezien Hirtshals slechts 80km verderop ligt,
waardoor er voldoende tijd was de volgende dag. Na een overtocht met de Speed I-ferry van slechts 3,5 uur kwamen we aan
in Kristiansand, vanwaar nog een stukje gereden werd alvorens
een camping gezocht werd.
De volgende dag verder richting Preikestolen-campsite, waar nog
niets van het treffen te ontdekken viel. Wel maakten we een
ritje met de Horexen langs de Fjorden in Jossang en Jørpedalen.
Toch Magnus maar eens gebeld om te vragen wanneer de overige deelnemers te verwachten waren. Op vrijdagmiddag kwam
hij aangetuft, samen met Per Knudsen/Swinniry!! Helaas was het
niet geoorloofd de motoren te parkeren bij de Preikestolenhytte (bij de camping) vanwege ‘brandgevaar’, maar moesten ze
HOREX CLUB NEDERLAND
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op de parkeerplaats staan
van de nieuwe Preikestolen
Mountainlodge, waardoor er geen zicht op was. Eigenlijk totale
flauwekul, maar er viel niet tegenop te praten. In de loop van de
namiddag kwamen nog diverse Horex-leden, zoals Arne Bratland
met zijn 400-Regina en zijn broer op een BMW. Ook Sigurd Bakken op een BMW vast van de partij en vanuit Kongsberg kwam
Björn Åpeland met zijn vrouw eens poolshoogte nemen. Ook Olve
Sem uit Verdal kwam niet met de Horex, maar met een ….. van
Trondheim naar Stavanger. Makis uit Kopenhagen belde helaas
op dat hij het allemaal niet ging redden. Hij had met zijn Regina
zijspan al 500km gereden tot kort voor Aalburg, waar ineens de
compressie zoek was en zich niet terug liet vinden. De Deense
verkeerswacht werd gebeld en die besloot de zijspancombinatie
terug te vervoeren met de truck. Makis zelf nam de nachttrein
terug en besloot na een paar uurtjes slapen alsnog met de auto
te gaan, zodat hij op zaterdagnamiddag zich bij het illustere
gezelschap mocht voegen.
Inmiddels was ook Harald gekomen met de BMW en eerder op
de vrijdagmiddag kwamen Luk Götz en zijn vrouw Heike uit Bad
Homburg aan rijden, allebei op een Regina. Hij op een 350 uit
1953 en zij op een Regina uit 1951. Zij hadden het hele stuk vanuit Cappeln in Sleeswijk-Holstein (D) gereden via kleine weggetjes naar Hirtshals, toen de ferry en van daaruit via de zuidkust
van Noorwegen naar de Preikestolen gereden. Voorwaar een hele
prestatie, waarbij de beide Regina’s ook nog perfect liepen!
Verder kwam nog Peter uit Fulda met zijn vrouw en dochter in de
camper langs en wilden ze ook de Preikestolen beklimmen. Al met
al waren er dus ’s-avonds toch nog een 15-tal Horex-liefhebbers
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bijeen. Niet veel, zeker niet als je bedenkt dat er slechts 6
Horexen op het treffen waren. Het leek eerder op een minitreffen, desalniettemin zat de stemming er goed in.
De hele Preikestolenhut was afgehuurd en er was een grote
centrale ruimte om verhalen aan te horen en bij te kletsen en
met een beetje sterke drank lukt dat vanzelf. In de avond was er
overigens eerst nog een gezamenlijke maaltijd.
De volgende ochtend kon je in de nieuwe lodge een ontbijtje nuttigen. Besloten werd dat één groep de Preikestolen ging beklimmen en een andere kleine groep de toerrit ging rijden met een
Harley-voorrijder. In totaal maarliefst 4 Horexen; de Imperator
van Magnus en de Regina’s van Luk, Jetty en mij. De zaterdagrit
was er eentje om in te lijsten, een prachtige rit over de nationale
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toeristenweg (Ryfylkeweg), eerst naar Sand met afstekers naar
de Josenfjorden via een prachtige loodrechte bergweg, waar de
remmen nog al eens getest werden.
Onderweg werden enkele bezienswaardigheden aangedaan, zoals
het eeuwenoude houten kerkje in Årdal, bestaande uit 3 schepen.
Het eerste gedeelte werd gebouwd in de 16e eeuw en de twee
andere werden er in de 17e en 18e eeuw bij aan gezet. De zoldering en wanden waren beschilderd met heilige bijbelse figuren,
opgevrolijkt met wulpse vormen.
Een 2e stop was bij de “Moelle”, wat een 18e eeuwse watermolen
is, die gevoed wordt door het water uit een soort stuwmeer. De
raderen zijn dwars in het water geplaatst (t.o.v. watermolens in
Nederland en Duitsland), waarschijnlijk om dat het water met
een hoge stroomsnelheid erlangs gesluisd werd. Met deze molen
werd graan gemalen, maar was nu allang niet meer in gebruik. Ook
was er nog een kleine pauze ingelast bij de ferry bij Hjelmeland.
In totaal was de rit 115km, waarbij er zeer vele kleurschakeringen gezien werden, erg bijzonder. De lente was eindelijk goed
begonnen en alles leek te ontluiken, waardoor er ontelbare groenkleuren onderweg te zien waren.
’s-Avonds was er een gezellig samenzijn met een maaltijd in de
mountainlodge, waarna een uiteenzetting van het treffen en een
geanimeerde diavoorstelling van Arne Bratland volgde. Hij had de
plaquettes ontworpen en zelf gemaakt. Voor dit doel had hij een
Horex-carter gesmolten en met dat aluminium had hij m.b.v. zelfgebouwde vormkasten de plaquettes gegoten. Hierna werden alle
oppervlakken zorgvuldig afgewerkt, dus geslepen en gepolijst. Hij
was er een paar maanden mee bezig geweest in zijn schuurtje. Je
kunt je voorstellen dat, wanneer je zoiets nog nooit gedaan hebt,
dit een geweldige prestatie is, want je moet her en der deze
technische know-how verzamelen. Na afloop van zijn uiteenzetting ontstond er dan ook een welverdiend en daverend applaus
van alle toehoorders!
Ondanks de opkomst dus weer een zeer geslaagd Horex Treffen.
AE
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