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Voorwoord juni 2012

Onze clubblad samensteller mailde me of ik op tijd het voorwoord voor het honderdste clubblad 
kan verzorgen. Nu moet u weten dat het mij soms best wat moeite kost om ook maar iets zinnigs op 
papier te zetten. Maar honderd clubbladen is wel het vermelden waard.

Het halve bestuur (voorzitter Gerard Hilbers en 
penningmeester Paul Hoornweg) nagenietend met 

een (echte Havana?) sigaar van een zo te zien 
bevredigend ritje met de Horex!

Het eerste blad dateert van 1984. Het was een eenvoudig blad, maar in de loop der jaren werd het 
steeds professioneler. Zo werden niet alleen de artikelen steeds uitgebreider maar ook de omslag 
luxer. Van een afbeelding van een Resident en SB35 vermenigvuldigd door een zo goedkoop mogelijk 
Copycenter en werd gevolgd door zelf gezeefdrukte omslagen. Bij een echte drukker werden de 
omslagen verfraaid met foto’s die betrekking hebben op Horex feestelijkheden. Ook de foto`s in 
het blad zijn steeds beter geworden 
en passen bij de geschreven tekst. 
Maar dit blad is een heel bijzondere 
uitgave. Net als de negenen negentig 
voorafgaande zal dit blad meer dan 
de moeite waard zijn om te bewaren, 
en later nog eens terug te zien. Ik 
hoop dat de Eringfelds er nog min-
stens honderd weten te maken.

Veel mensen hebben bijgedragen aan 
wat de club en het clubblad nu is. 
Wellicht kunnen we over enige tijd 
op het treffen in IJzerlo “een boom 
hierover opzetten”.

Groeten Gerard. 
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Overzicht van alle Nationale Horex-treffens tot nog toe!

Na ’n oproep in het blad “Motor” in 1. 1984 (zie ook de uitnodiging in het clubblad); 03 juni 
1984 in Restaurant “De Witte Berken” in Epe (Gelderland), met o.a. C. Redeker, J. Peçak, 
Ton de Vries, A. Eringfeld, A. Stoltenborg, H. Rigter, R. Vaessen, A.C. de Groot, P. Oorschot, 
J. v. Dellen, S. Klingen en J. Jacobs.
08 juni 2. 1985; Officiële 1e Treffen (2e bijeenkomst) bij Restaurant Flora in Doorn (Utrecht) 
- 9 machines present, met: Cees Redeker, Jan van Dellen, Anton de Groot, Ton de Vries, 
Martin Bonder, Wim Crone, Pieter Buur, Henk Kootstra en Albert Eringfeld.
14 juni 3. 1986; 3e treffen bij het “Naarderbos” (Noord-Holland) - 17x Horex
13 juni 4. 1987; 4e treffen bij het “Naarderbos” (Noord-Holland) - 13x Horex
10 t/m 12 juni 5. 1988; 5e treffen Krimpen a/d IJssel (Zuid-Holland) - 27x Horex
09 t/m 11 juni 6. 1989; 6e treffen Krimpen a/d IJssel (Zuid-Holland) - 15x Horex
08 t/m 10 juni 7. 1990; 7e treffen Otterlo (Gelderland)
19918. ; 8e treffen
19929. ; 9e treffen Hunsel (Limburg)
11 t/m 13 juni 10. 1993; 10e treffen Hunsel (Limburg)
11 & 12 juni 11. 1994; 11e treffen Wateren (Friesland)
09 & 10 juni 12. 1995; 12e treffen Spaarndam (Noord-Holland)
21 t/m 23 juni 13. 1996; 13e treffen Winterswijk-Woold
20 t/m 22 juni 14. 1997; 14e treffen Winterswijk
05 t/m 07 juni 15. 1998; 15e treffen Hunsel (Limburg)
25 t/m 27 juni 16. 1999; 16e treffen Heumen-Nijmegen
02 t/m 04 juni 17. 2000; 17e treffen Ter Aar (Zuid-Holland)
15 t/m 17 juni 18. 2001; 18e treffen Ell (Limburg)
juni 19. 2002; 19e treffen Wijk aan Zee (Noord-Holland)
13 t/m 15 juni 20. 2003; 20e treffen IJhorst (Overijssel)
18 t/m 20 juni 21. 2004; 21e treffen Dinxperlo/IJzerlo (Gelderland)
17 t/m 19 juni 22. 2005; 22e treffen Jislum (Friesland) 
16 t/m 18 juni 23. 2006; 23e treffen Wijk aan Zee (Noord-Holland)
15 t/m 17 juni 24. 2007; 24e treffen Winterswijk-Kotten (Gelderland)
13 t/m 15 juni 25. 2008; 25e treffen Hulsen (Overijssel)
26 t/m 28 juni 26. 2009; 26e treffen Best (Noord-Brabant)
04 t/m 06 juni 27. 2010; 27e treffen Arnemuiden (Zeeland)
03 t/m 05 juni 28. 2011; 28e treffen Buren (Gelderland)
01 t/m 06 juni 29. 2012; 29e treffen Dinxperlo/IJzerlo (Gelderland)

Zoals u kunt zien, worden er enkele data gemist. Mocht u hierover noch beschikken (misschien 
weet u het aantal Horexen zelfs nog), houdt de redactie van het clubblad zich aanbevolen voor 
deze informatie. In een volgend blad kan er dan eventueel een compleet overzicht van gemaakt 
worden.

Op de komende pagina’s treft u enkele sfeerimpressies aan van voorgaande treffens. Sommigen 
zijn al eerder geplaatst, anderen zullen voor velen geheel nieuw zijn. I.v.m. de 100e editie een 
mooie gelegenheid om dit in kleur te laten drukken. Helaas is de kwaliteit van alle foto’s niet 
optimaal of in kleur en erger nog; we hebben niet van alle treffens foto’s kunnen bemachtigen. 
Mochten er leden zijn die deze foto’s wel tot hun beschikking hebben, houdt de redactie zich 
aanbevolen om deze digitaal te mogen ontvangen voor plaatsing in een eerstvolgende clubblad. 
Veel nostalgisch kijkplezier!
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Martin Bonder, Anton de 
Groot & Pieter Buur
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Bert Rigter en 
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Bert Rigter ‘still going strong!’
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2007

2008
Gerard H

ilbers m
et 

z’n trots

De gebroeders Ivo & 
Maarten Rigter

Edwin v.d. Voorn an die 
Deutschsprache; “ieg 

haap es nog zo gezaakt, 
deer veugeltjestanzz 

magt man zoo!”
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2010

Mikel Ering-
feld an de 
pruts

stoere chicks oet 
Ni’jluusn

Sfeerimpressie van de mooie 
Zeeuwse omgeving

2011

Vrijdagavond in Buren; 
o.a. Freddy Huzen, Kaj 

Eringfeld, Frank Blo-
emsaat, Albert Ering-
feld, Mikel Eringfeld, 

Saskia Leermakers, 
Wim Vervelde, Jan-
Willem Woordes en 
Merk van der Meij
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Inschrijvingen Treffen 2012

Op het moment van het indienen van dit clubblad bij de drukker (d.d. 11-05-2012) hadden we reeds 
48 aanmeldingen voor het komende treffen, waarvan een enkeling nog niet geheel zeker van deelna-
me is. Het ziet er naar uit dat het animo dit jaar wat groter is dan afgelopen jaar. We zijn voorbe-
reidt op meer inschrijvingen, echter is het wel prettig om vooraf een redelijke inschatting van het 
werkelijk aantal deelnemers te kunnen maken. Met name het aantal barbecue-ers is handig om te 
weten i.v.m. de tijdige bestelling van het vlees. Bovendien geldt het motto op dit treffen; hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd!! Komt dus allen en meld je zo spoedig mogelijk alsnog aan.

Aan de ruimte op de camping zal het zeker niet liggen en ook is er ruimschoots voldoende verblijfs-
ruimte overdekt beschikbaar, mocht het weer besluiten niet helemaal mee te werken. Er is een 
grote tent aanwezig met bar, gekoelde dranken en een warme hap. Daarnaast heeft de campingei-
genaar een vast houten honk geplaatst, waar we in eerste instantie een kleine expositie inrichten 
van redelijk unieke Horexen (aanmeldingen hiervoor zijn overigens nog meer dan welkom).

Komend treffen zal weer een internationaal tintje hebben met deelnemers uit Duitsland (uiter-
aard), Denemarken en wellicht zelfs Noorwegen!!

Mocht je het inschrijfformulier niet meer bij de hand hebben (meegestuurd met het afgelopen 
decemberblad), geen nood. Je kunt per post of per mail inschrijven, door middels een briefje of 
mailtje even te omschrijven wie er komt (n.a.w.), aantal personen, aankomst vrijdag/zaterdag, 
contactgegevens (mail/telefoon), aantal barbecue-pakketten, deelname rit en met welke motor? Bij 
vragen gewoon even mailen/bellen.

Per post graag aan;
Mikel Eringfeld

Thomas á Kempisstraat 27
7009 KS  Doetinchem

Per mail graag aan;
eringfeld@gmail.com

Tot ziens in IJzerlo!
De organisatie

Programma Horex Treffen 2012

vrijdag 01 juni:
13.00u.  binnenhalen eerste deelnemers
13.00-18.00u.  welkomstkoffie/-thee met ’n kuuksken of gebäksken (na aanmelding

bij organisatie)
   plekje zoeken op de camping / tent opbouwen
18.30-20.00u.  buurtverkenning met de Horex voor de liefhebbers
20.00-   bijpraten en indrinken in de feesttent

zaterdag 02 juni:
07.30-09.30u. ontbijt in de feesttent
09.30-10.30u.  jezelf en de motoren gereedmaken voor de rondrit
   uitleg follow-up systeem door de voorzitter
10.30-16.00u.  rondrit Achterhoek (ca. 100km, 2 ingelaste pauzes)
16.00-18.00u.  nagenieten rit onder het genot van een pilsje (o.g.)
18.00-20.00u.  gezamenlijke barbecue bij de feesttent
20.00-   sterke verhalen luisteren en sterkere verhalen vertellen in de 
   feesttent
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zondag 03 juni:
08.00-10.00u.  ontbijt in de feesttent
11.00-13.00u.  locatie en organisatie Treffen 2013 bepalen
   afscheid nemen!

Voor degenen die op zaterdag niet meerijden met de mooie rondrit door de Achterhoek, staan 
hieronder enkele suggesties om jezelf te vermaken in de omgeving.

Poppententoonstelling bij ‘Märchen Oma’ in Süderwick (D), ca. 4km- 
Tiergehage-berenpark in Klein Zwitserland in Anholt (D), ca. 9km- 
Kasteel Anholt (D) met o.a. schilderijencollectie van oude maestros en tuinbezichtiging, ca. - 
9km
Bredevoort, prachtig oud stadje met historische gebouwen en de welbekende - 
boekenwinkeltjes, ca. 9km

Uiteraard is het mogelijk op de camping te blijven. De feesttent en dus ook de bar zal grotendeels 
tijdens de rit gesloten zijn. Mocht je toch honger of dorst krijgen, zijn er in Dinxperlo en/of Aal-
ten voldoende horeca-bedrijven waar je voor de inwendige mens terecht kunt.

Routebeschrijving

Inmiddels heeft bijna iedereen wel een GPS-apparaatje om probleemloos op het treffen in IJzerlo 
te geraken. Voor degenen die dit nog niet hebben en/of het apparaat stuk is of niet goed werkt, 
geven we u hieronder een beknopte routebeschrijving zowel vanuit de richting Arnhem als vanuit de 
richting Enschede.

Vanuit Enschede/Haaksbergen:
Twenteroute (N18) richting Doetinchem
LET OP; Hamelandroute (N313) is afgesloten!!
Dus N18 doorrijden langs Lichtenvoorde
Kort na Partycentrum De Radstake rechtsaf richting Aalten, N318
4e rotonde rechtsaf richting Dinxperlo, Nijverheidsweg
Na ca. 1,5km rechstaf richting Dinxperlo, Dinxperlosestraatweg
Voorbij IJzerlo (na ca. 5km) rechtsaf, Rengelinkweg
Deze ca. 1km volgen; bestemming bereikt!
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Vanuit Arnhem:
A12 richting Doetinchem
Bij knooppunt Ouddijk A18 richting Doetinchem
Afslag 4 richting Ulft/Dinxperlo, N317
N317 richting Dinxperlo blijven volgen
Bij Breedenbroek linksaf slaan, Terborgseweg
Terborgseweg volgen (door Breedenbroek heen)
In Dinxperlo op 2e rotonde linksaf richting Aalten, Aaltenseweg
Na ca. 3,5km linksaf, Rengelinkweg
Deze ca. 1km volgen; bestemming bereikt!

Voor degenen die wel een GPS-systeem tot hun beschikking hebben, is het adres;
Groepskampeerterrein ‘Nieuw Rengelink’
Rengelinkweg 1
7122 JW  Aalten-IJzerlo
www.nieuwrengelink.nl

Als u vanuit Twente komt, let dan wel op de wegafsluiting van de N317 tussen Lichtenvoorde en 
Aalten. Deze is afgesloten wegens werkzaamheden!

Goede reis,
De organisatie

E10 benzine, the story continious…

Meer alcohol in de benzine zorgt enkel en alleen voor meer koppijn, lekker dronken wordt je er 
zeker niet van.

We hebben deze ‘biobrandstof’ al eerder besproken in het clubblad. De toevoeging van 5% (extra) 
ethanol was, op z’n zachtst gezegd, een catastrofe. Rubbers van o.a. de tankdop vielen uiteen in 
korrelvorm. Roestvorming in de tank en carburateurs vormt zich tot een op hars gelijkende prut. 
De ijzerhoudende delen in de carburateur, zoals de naaldsproeier en vlotternaald beginnen onher-
roepelijk te roesten.
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Jan Hoornsman is er al wel over uit; 
hij tankt in de toekomst wel V-Power 
benzine. Die E10 troep komt er bij 

hem niet in! Pas op Jan; ze klinkt dan 
wel als ‘n traktor, de dieselvariant lust 

ze niet...

Door de extreme stijging van de benzineprijzen de afgelopen maanden, gaan toch veel mensen over 
op het tanken van E10, dus met 10% ethanol! Deze brandstof is ca. 4 eurocent per liter goedkoper, 
waardoor de verkoop logischerwijs dus stijgt. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat E10 mis-
schien wel meer schade kan berokkenen door zijn hogere ethanol-percentage.

Inmiddels heeft men de proef op de som genomen en de diverse soorten met elkaar vergeleken, 
d.w.z. de biobrandstoffen E5, E10 en een E10 met een conserveringsmiddel (een toevoeging aan de 
brandstof). Men heeft o.a. een stuk rubberslang en een carburateurhuis in een 2-delige schaal met 
de genoemde biobrandstoffen gedompeld en daarna hermetisch afgesloten met plakband. Na een 
jaar werd er gekeken naar de reacties van deze stoffen.

Door de geur van de E5 bleek al snel 
dat deze brandstof bedorven was. Het 
rubber was opgelost en bij de carbura-
teur ontstonden de bekende roestpa-
tronen.
Bij E10 was de situatie totaal anders 
dan verwacht; in de brandstof was een 
condensafscheiding te zien, de rubber-
slang was vervormd en weker gewor-
den, de carburateur bleek echter niet 
geoxideerd te zijn en de brandstof 
rook normaal, dus redelijk goed bruik-
baar nog.
Bij E10 met conserveringsmiddel (een 
stabilisator van LiguiMoly en in een 2e 
proef was het een middel van de Fa. 
Wagner, genaamd Bactofin). Beide mid-
delen bleken een condensafscheiding 
te verhinderen en bij Bactofin bleek de 
rubberslang minder zacht te zijn dan 
bij alleen E10.

De verwachting was eigenlijk dat E10 nog agressie-
ver zou reageren dan E5, maar dat blijkt juist minder 
te zijn. Dus bij een hoger percentage ethanol minder 
waterstofverbindingen. Volgens experts van o.a. Aral 
kan E10 meet water opnemen, voordat het tot een 
condensafscheiding komt en een oxidatieproces kan 

ontstaan. Advies van deze zelfde expert is een motor weg te zetten met een volle tank E10 + een 
conserveringsmiddel van LiguiMoby of Wagner. Al met al blijft het een onzeker goedje, ook al om-
dat bij E10 een hoger verbruik van 3-4% te verwachten is door de lagere verbrandingswaarde van 
ethanol.

Of het milieu er beter van wordt, is met geen mogelijkheid te zeggen (uitstootwaarden waarschijn-
lijk positiever, echter tegenover een hoger verbruik : of het milieuaspect van de productie van 
sneller versleten onderdelen ooit doorgerekend is, wordt nergens met geen woord over gerept). Of 
de bioboer er beter van wordt, is nog maar de vraag. De overheid zal ongetwijfeld iets verzinnen 
dat zij er wel beter van wordt, maar dat is geen nieuws! De grote verliezer zal echter de eigenaar 
zijn, die hogere kosten door de conserveringsmiddelen en voor reparaties met zekerheid kan gaan 
verwachten.

Wordt (ongetwijfeld) vervolgd.
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Financieel verslag 2011

Met genoegen presenteer ik u het financieel jaarverslag van de Horex Club Nederland over het jaar 
2011.
Ter toelichting kan ik u het volgende melden:
De Horex Club heeft op het treffen in Buren een negatief saldo behaald van EUR 322,21. Zonder 
extra kosten voor de partytent ad EUR 189,- en het niet begrootte bezoek aan het Glasmuseum in 
Leerdam ad EUR 175,- was er een positief saldo geweest van EUR 42,- Wij danken de familie Velt-
kamp voor de organisatie van het leuke, mooie en gezellige treffen in Buren!
De extra uitgaven zijn overigens gedaan met instemming van het bestuur. Zie verder het clubblad 
van september (nr. 97).
Ik heb u al gemeld, dat gedurende de afgelopen tijd er achterstanden zijn ontstaan in de contri-
butiebetalingen. Wij hebben nu twee ‘veegacties’ gedaan. Dit heeft geleid tot een mooi resultaat. 
Zoals ik u in het decemberblad (nr. 98) meldde, is er in korte tijd EUR 1300,- aan contributie 
binnengekomen. Daardoor hebben wij over het jaar 2011 een positief resultaat geboekt van EUR 
1.219,72 

In het volgende clubblad zal ik u weer een overzicht geven van de actuele stand van zaken van de 
contributiebetalingen.
Ik dank iedereen hartelijk voor de positieve respons en ik feliciteer onze club met dit mooie kleur-
rijke 100e clubblad!

Met vriendelijke groet,
Paul Hoornweg
penningmeester
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HOREX geschiedenis
(overgenomen uit het VMC-blad, december 2004 / mede opgesteld door Albert Eringfeld)

De getoonde afbeeldingen zijn grotendeels afkomstig uit het blad “Geschichte der Windsbraut” 
(GW). Ter ere van het 30-jarig bestaan van Horex is destijds dit prachtige naslagwerk van de ge-
hele Horex-historie in beeldvorm uitgegeven. 

Het merk Horex vindt zijn oorsprong in de interesse van Fritz Kleemann voor motorvoertuigen en 
zijn wil om een eigen motorfiets te maken. Dit speelt zich af in het begin van de jaren twintig in 
Bad Homburg, in de directe omgeving van Frankfurt am Main in Duitsland. Een aantal omstandighe-
den dragen er toe bij, dat op een speciale wijze zijn droom tot werkelijkheid wordt gebracht.

Ten eerste bezit zijn vader de toentertijd wereldwijd bekende REX-fabriek die glazen inmaakpot-
ten produceert. Van hem mag Fritz een loods gebruiken en ook wat geld.

Ten tweede staat in het dichtbij gelegen Oberursel de befaamde vliegtuigmotorenfabriek, die dui-
zenden stermotoren leverde, maar na de Eerste Wereldoorlog zijn afzet danig ziet slinken. Van de 
2000 personeelsleden in 1918 zijn er in 1919 al minder dan de helft over. Er wordt naarstig gezocht 
naar vervangende producten. De constructeur Eduard Freise ontwerpt een 63cc viertakt motor-
tje, dat direct onder een fietsframe gehangen kan worden en circa 1 pk levert bij 2500 toeren per 
minuut. De boring is 40mm en de slag 50mm, een koppeling is niet aanwezig. Dit krachtbronnetje 
krijgt de naam Gnom mee, wat dwerg betekent en al gauw bekend wordt als afkorting van ‘Geht 
Nicht Ohne Mittreten’. Kenmerkend zijn de uit één stuk gedraaide stalen cilinderbus, die in het 
aluminium huis wordt geschroefd en de achter de cilinder staande klepstoterstangen, die via tuime-
laars de kopkleppen bedienen. Een ander kenmerk van het Gnom-blokje is de bevestigingswijze: om 
en voor de trapas van een fietsframe. Er volgt een slepend proces tegen Auto-Motoren-Industrie 
in Berlijn, die het alleenrecht op deze bevestigingswijze eist, op basis van een bij Adler gebouwd 
hulpmotortje dat zij inbouwen. De uitslag eindigt in het voordeel van Oberursel.

Het Gnom-motortje in 1921 gemonteerd in een fietsframe. Links op tek-
ening (bron GW), rechts in levenden lijve (AE)

Omstreeks 1921 wordt voor de productie van het Gnom motortje de Columbus Motorenfabrik AG 
opgericht met Eduard Freise als technisch directeur. Ongeveer tezelfdertijd begint Fritz Klee-
mann zijn bedrijf Fahrzeugbau Bad Homburg, op het terrein van de fabriek van zijn vader. Hij koop 
fietsen in en monteert daarin Gnoms. Hij assembleert dus rijwielen met hulpmotor. In 1923/4 komt 
Eduard met een 250cc motor. Het is wederom een viertakt met achter de cilinder staande klepsto-
terstangen. Het blokje levert 2 pk en daarmee begint Fritz met steun van zijn vader motorfietsen 
te bouwen. Als frame gebruikt hij dat van de Dolf motorfiets, een tweetakt product van de ma-
chinefabriek Stein uit Frankfurt. De spatborden komen van de plaatselijke smid. De bedrijfsnaam 
wordt gewijzigd in Horex Fahrzeugbau Bad Homburg AG. De naam is opgebouwd uit de eerste twee 
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letters van Homburg en de naam van de glasfabriek van zijn vader, REX.

De machine die de sportieve traditie van het Homburgse merk in 1923 inluidde. Een 
op prestaties beluste 248cc motor met afneembare cilinderkop (bron GW)

Fritz behaalt vele successen met deze motor, die steeds verbeterd en betrouwbaarder wordt. 
Daardoor kan de Columbus-fabriek ze ook aan verschillende andere motormerken als inbouwmo-
tor slijten. Uiteindelijk levert de krachtbron 7 pk. De vader van Fritz, Friedrich Kleemann, heeft 
ondertussen een meerderheidsbelang in Columbus verworven, zodat de toelevering van krachtbron-
nen aan Horex voortaan is verzekerd. Tevens worden nu zwaardere modellen ontwikkeld, met als 
voorbeeld de Engelse motor Raleigh (Sturmey Archer). De 500cc zijklepper behaalt bij zijn eerste 
optreden in Darmstad meteen al successen en in 1925 nog veel meer, vooral bij betrouwbaarheids-
ritten. Met 76 mm boring en 110 mm slag levert hij 12 pk. De grotere uitvoering van 600cc heeft 
een boring van 83 mm en levert 15 pk. Ook heeft een 550cc met 14 pk op het programma gestaan, 
maar onduidelijk is, of deze machine ook werkelijk geproduceerd is.
In 1925 dringt Fritz er bij zijn vader op aan, de Columbus en Horex-fabrieken op één plek te con-
centreren, wat in 1926 zijn beslag vindt. Eduard Freise wordt aan de 
kant gezet en zijn plaats als chef-constructeur ingenomen door de En-
gelsen Gregory en Robertson. Ook de productie van de oorspronkelijke 
250cc motor, waarmee het succes begon, wordt gestaakt.

Om Horex uit te laten groeien tot een stevig concern is geld nodig, 
dat gevonden wordt door de firma REX te verkopen aan de belangrijk-
ste concurrent, Weck. Veel nieuwe ontwikkelingen kunnen in 1926 niet 
plaats vinden, omdat de verhuizing van de oude en opzet van de nieuwe 
fabriek veel tijd vergen. Wel wordt gepoogd de kleine ondernemer tot 
klant te krijgen, door het frame van de 250 te verbouwen tot trans-
portdriewieler. Daartoe is de achterzijde van twee wielen voorzien met 
daartussen een grote bak. Als krachtbron wordt een 350cc inbouwmo-
tor van Villiers gebruikt. Een commercieel succes wordt dit niet.

Toentertijd  (1927) bleef je met deze T5/500cc zijklepper nog menigeen makkelijk 
voor. Links op tekening (bron GW), rechts weer hedentendage (AE)
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In 1927 komt de ingenieur Hermann Reeb, samen met zijn vriend Michels, bij Horex in dienst. Hij 
is van hetzelfde jaar als Fritz (1901) en de twee kunnen goed met elkaar overweg. Hij krijgt als 
opdracht de ‘bijbel voor snellopende viertakt verbrandingsmotoren’ van de befaamde Engelse inge-
nieur Harry Ricardo te vertalen in voor de fabriek bruikbare ideeën. Eén van zijn eerste successen 
is het overtuigen Fritz om bij KLM de prima Tiger-voorvork te betrekken, in plaats van verder te 
ploeteren met de eigen constructie van Gregory. KLM staat voor de Köln-Lindenthaler Metallwerke 
AG te Keulen, waar de heer Conrad Brüsselbach directeur is end at de merken Allright, Cito en 
Tiger voert.
De voorvork blijkt een doorslaan succes en deze toeleverancier mag voortaan ook andere delen, 
zoals remtrommels, leveren. Hurth levert voortaan de versnellingsbak en koppeling.

De folder vermeldt een drieversnellingsbak met handbediende koppeling met vier platen en scha-
kelpook op de tank. Een goed afgeveerd leren zadel is standaard, maar een gummi Drilastic-zadel 
kan tegen meerprijs geleverd worden. Eveneens tegen meerprijs kan de machine worden uitgerust 
met elektrisch licht, extra brede ballonbanden of juist hogedruk (hiel)banden.

Het jaar 1927 blijkt succesvol voor de nieuw opgezette onderneming. Met een derde plaats in de 
klasse tot 1000cc op de Nürburgring bewijst Fritz, dat de zijklepmotoren nog meekunnen. Hij 
gebruikt daarvoor een tot 675cc opgeboorde 600cc-motor. Hermann krijgt nu de positie van chef-
constructeur en de Engelsen worden de laan uitgestuurd. Samen met Michels krijgt hij de opdracht 
de frames te verbeteren en meer vermogen uit de eigen motoren te toveren. Dat lukt en in 1927 
is er al 1 pk extra. In 1928 levert de T6 
18 pk in standaarduitvoering en 19 pk 
als sportmotor. Deze winst is verkregen 
door een verbetering van de cilinderkop-
pen, met name vergroting van de kleppen 
en een betere koeling.
Om de klant nog meer te kunnen bieden, 
wordt besloten ook een kopklepper in 
het assortiment op te nemen. Dat gaat 
echter even te ver voor de eigen ont-
werpafdeling, zodat deze motor inge-
kocht moet worden. Na onderzoek valt 
de keuze op de motoren en bakken van 
Sturmey Archer, de welbekende En-
gelse leverancier die in Duitsland al een 
vertegenwoordiging heeft, Nordesta 
te Berlijn voor de motoren en Sturmey Archer Gears Limited GmbH te Neurenberg voor de ver-
snellingsbakken. Horex kan rechtstreeks met deze binnenlandse firma’s zaken doen, wat een hoop 
import-rompslomp scheelt. De keus valt op de 500cc kopklepmotor, die direct kan worden inge-
bouwd. Volgens oud-medewerkers wordt slechts het merkplaatje van Horex in de eigen fabriek op 
de motor gebout. De kopklepper is leverbaar in twee varianten: de S500 en de sportieve, opgevoer-
de SS500 met 22 pk. Deze modellen hebben drysump omloopsmering, die in alle volgende viertakten 
zal worden toegepast. Ook de T-modellen, die eerst total-loss-smering hadden, worden omgebouwd.

Ondertussen wordt getracht in te spelen op de klasse aan de onderkant van het leveringsgamma; 
dat is in Duitsland alles onder de 200cc, omdat die voertuigen sinds 1 april 1928 zijn vrijgesteld van 
belasting en zonder rijbewijs mogen worden bereden. Deze ontwikkeling wordt echter vertraagd 
door de tussenkomst van een prestigieus project: de ontwikkeling van een vliegtuigmotor. Dat vreet 
tijd en geld en wordt uiteindelijk om commerciële redenen door Fritz afgeblazen. Het prototype 
van de viercilinder lijnmotor is dan al uitgebreid getest.

In 1930 komt weer tijd vrij voor de ontwikkeling van motorfietsen. In het zwaardere segment 

1929; SS5-500cc met Sturmey Archer motor (bron GW)
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heeft Horex een leuk en betrouwbaar assortiment met zijn T5 en T6 zijklep toermachines met 
handschakeling en de S500 en SS500 kopklep sportmachines met voetschakeling. Deze worden 
kwalitatief steeds beter, omdat ondertussen in Duitsland steeds meer kwaliteitsaccessoires ver-
krijgbaar zijn. De nieuwe modellen, die door Hermann Reeb al zijn voorbereid, worden nu snel ver-
der ontwikkeld.

In het voorjaar van 1931 viert de S200 haar geboorte. 
Daarmee is ook ‘Horex-Fahrzeugbau AG’ doorgedrongen 
tot de belastingvrije klasse en biedt de tweetakt ‘DKW-
lobby’ en de vele andere fabrikanten concurrentie met 
een viertaktmotor. Inderdaad heeft Hermann Reeb al-
les, wat maar mogelijk is en voor Horex te maken, in zijn 
constructie verwerkt. Langs deze lijnen zal hij tot na de 
2e Wereldoorlog de Horex-machines constant verbeteren 
en vervolmaken.
De 200cc motor met een boring/slag van 57/78 mm ver-
groot hij voor de wedstrijdsport tot 250cc door hem tot 
65 mm op te boren. Hiermee behaalt hij onder andere de 
Frankfurter wedstrijdrijder Seppl Klein bij straatraces 
en betrouwbaarheidsritten opvallende resultaten. De S2 is 
tegen meerprijs verkrijgbaar met vierversnellingsbak met 
hand- of voetschakeling.

Met 905,- 
R.M. is de 
kleine Horex relatief duur, maar hij verkoopt goed 
met bijna 850 stuks per jaar. Als 2 jaar later NSU 
de 200 OSL voor slechts 800,- R.M. aanbiedt, zinken 
de verkoopcijfers echter tot nog geen 150 machines. 
NSU daarentegen verkoopt bijna 1100 machines in 
dat eerste jaar in deze belastingvrije klasse.

De volgende stap voor Horex is de ontwikkeling van 
een 300cc model, met 64 mm boring en een flink 
langere slag van 92 mm. In 1934 volgt een opge-
boorde versie, de 350cc met een boring van 69 mm, 
die meteen een vierversnellingsbak heeft, in die tijd 

zeer geavanceerd. Hiermee is de model-
lenserie voor de middenklasse voltooid, 
die bestaat uit de S2, S3 en S35.
Ondertussen is, precies op Kerstavond 
1932, de eerste door Hermann Reeb 
ontworpen tweecilinder motor met 
kopkleppen en parallelstaande cilinders 
klaargekomen. In de fabriekshal is het 
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Een S200 uit 1934 in volle glorie!!

De S300 ziet het levenslicht in 1934 (tekening GW)
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niet bepaald warm, op alles moet bespaard worden, in de winter ook op de verwarming. De machine 
wordt door Fritz Kleemann, de chef zelf, op het fabrieksterrein in de bijtende kou tot volle te-
vredenheid proefgereden (vermeldenswaard is, dat het verhaal in ‘Motor’ het heeft over een proef 
op de testbank). Vergenoegd en stotterend van de kou wenst Fritz zijn medewerkers daarop een 
vrolijk kerstfeest toe.

De tweecilinder wordt in twee versies tot 1935/36 gebouwd. Als 600cc (boring/slag 65/90 mm 
met 24 pk bij 5000 tpm) en in opgeboorde versie als 800cc (boring/slag 75/90 mm met 29,5 pk 
bij 5200 tpm). Totaal worden er slechts 171 van deze motoren geproduceerd. Met het 800cc vlag-
genschip van Horex worden vele baan- en straatraces met succes bekroond. Zij zijn uitgevoerd met 
een vierversnellingsbak met voetschakeling.

1932; de S8-800cc 2-cilinder. Boven een uniek exemplaar 
(eigenaar Sliwa), links een mooie tekening (bron GW)

Hermann Reeb boort deze motor tot 1000cc op, voor 
gebruik als stayermotor. Daartoe wordt hij ook voor-
zien van een tweeversnellingsbak. Omdat er in Duitsland 
slechts 5 á 6 stayerpiloten zijn, wordt het apparaat 
door Fritz Kleemann meteen in de hoek gezet als com-
mercieel niet interessant, net zoals met de vliegtuig-
motor gebeurde. Wel wordt Karl Braun met zijn tot 
1000cc opgeboorde ‘edeltwin’ met compressor Duits 
kampioen. Een goede reclame.

In Duitsland is importeren een dure zaak geworden door de zwakke Reichsmark, de hoge invoer-
belasting en later ook invoerverboden die de nationaalsocialisten opleggen, teneinde de eigen eco-
nomie op te krikken en om deviezen te besparen. Bovendien is het Shell-programma van kracht 
geworden, dat ‘dubbele productie’ verbiedt. Dezelfde onderdelen moeten hetzelfde geproduceerd 
worden, dus kleine verschillen in naven, voetrusten, etc. worden uitgebannen. Hierdoor wordt de 
hele industrie gestroomlijnd en is vervanging van onderdelen door de standaardisatie makkelijker. 
Dit is een uitgelezen kans voor Horex om meer Columbus-inbouwmotoren aan andere motorfabrie-
ken te leveren.
Zo bouwt Tornax in Wuppertal (van Ernst Wewer) de 800 twin in zijn Tornado-model. Ook Bücker 
in Oberursel doet weer een beroep op de Columbus-motoren, alsmede Phoenix in Neheim, die daar-
naast ook de Bark-motoren uit Dresden inbouwt. Halverwege de jaren dertig wordt de productie 
van de grote twins gestaakt, om reden van de te geringe winstmarge. Het ontbreekt aan een top-
model, een absolute kraker. Daarom wordt een kopklepper met vier kleppen ontworpen. De basis 
daarvoor is het carter van de grote zijklepper toermodellen, de T5 en de T6, die door Hermann 
Reeb intussen zover gemodificeerd zijn, dat het echter Horex constructies zijn. Het carter met 
de krukas worden gebruikt om daarop een cilinder met vier kopkleppen te zetten. Zo ontstaan de 
modellen S64 en SS64, waarbij de S staat voor Sport, SS voor Super Sport met een hogere com-
pressie, de 6 voor 600cc en de 4 voor 4 kleppen. De aandrijving van de nokkenas geschiedt, net als 
bij de T5/T6, door middel van een tandwieltrein. De slag is teruggebracht tot 103,5 mm, terwijl de 
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boring is vergroot naar 85 mm om ruimte te scheppen voor de 4 kleppen. In het cilindergietstuk is 
ruimte voor de stoterstangen aangebracht.

Veel aandacht is besteed aan de koeling, door een verbeterde verdeling van de koelribben over de 
cilinder en de cilinderkop, speciaal tussen de beide uitlaatkleppen. Ook het carter heeft nu koelrib-
ben, om de grotere warmteproductie van de sportmotor af te voeren. Ondanks dat blijken er warm-
teproblemen te zijn. Naarstig wordt gezocht naar oplossingen, maar de veranderingen brengen niet 
het gewenste succes. De bougie, die voor tussen de uitlaatkleppen zit en aanleiding geeft tot gloei-
ontstekingen, wordt verplaatst naar het midden van de kop, maar het baat niet. Omdat dit model 
bovendien voor de tijd te duur blijkt te zijn, verdwijnt het na slechts 2 jaar uit de productie. Ook 
Tornax gebruikte deze motor, in het model ‘Superia’, dat slechts 2 keer is verkocht.

Linksboven; S800 blok ingebouwd in 
de Tornax / rechtsboven; de S6-
600cc met 22 pk (bron GW) / re-
chtsonder; T600 uit 1938 (Leonardo 
Chiampi uit Follonica, Italie)

Kleine en goedkopere motorfietsen van grote motorfabrikanten, zoals NSU, DKW, BMW, maar ook 
de ‘inbouwers’ met de tweetakt motoren van JLO en Sachs domineren de markt. Kostenbesparing 
is dringend noodzakelijk. Vanaf 1935 bouwt Horex daarom de nokkenasaandrijving van het gehele 
motorgamma om naar kettingaandrijving. Ook komen er nieuwe sportmachines, de S500 en de S600. 
Ze zijn wederom gebaseerd op het carter van de T-modellen, zelfs met dezelfde boring en slag, 
maar curieus genoeg voorzien van total-loss (verlies)-smering.

Horex trekt zich langzaam terug uit de motorsportwedstrijden, hoewel er nog steeds privérijders 
met Horex motoren deelnemen. De A.G. (verlijkbaar met onze NV) wordt in 1937 omgezet in een 
K.G. (bij ons CV). De aandelen zijn in bezit van Fritz Kleemann en zijn zuster, die in Amerika woont 
en zijn vader, die zich nu uit het bedrijf terug heeft getrokken. Ook de toermotoren zijn nu stan-
daard voorzien van een vierversnellingsbak met voetschakeling.
De S35 wordt als sportief model voor de middenklasse sterk gepropageerd. Met zijn omloopsme-
ring onderscheidt hij zich van zijn grotere broers, die het met total-loss druppelsmering moeten 
doen, terwijl hij wel over vier voetversnellingen beschikt. Dan komt Richard Küchen voor een korte 
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periode bij Horex de gelederen versterken. Hij is de meester van de gladde en gestroomlijnde mo-
torcarters en, evenals Hermann Reeb, een geniale technicus en constructeur. Richard Küchen is een 
‘jobhopper’, die in het begin van de jaren dertig bij Zündapp de nieuwe generatie van motorblokken 
ontwierp. Daarna werkte hij bij DKW en vervolgens bij Victoria, waar de S35 motor van Horex in 
het KR-model gebouwd werd. We kunnen aannemen dat hij daar reeds met Hermann Reeb samen-
werkte bij de verdere ontwikkeling van de S35 motor. Dit wordt een prachtige blokmotor, een aan-
drijfunit waar motor, koppeling en vierversnellingsbak tot een gestroomlijnde eenheid zijn samen-
gesmeed. Hij wordt direct toegepast in de nieuwe 
KR35 van Victoria, die niet alleen met verbazing 
wordt bekeken, maar ook zeer bewonderd. Horex 
komt een half jaar later met zijn SB35, waarvan 
er voor de oorlog zo’n 1300 worden gemaakt. Wie 
nu denkt, dat bij beide firma’s dezelfde motoren 
worden ingebouwd, vergist zich. De technici bij 
Victoria hebben speciale wensen. In hun blokken 
worden naaldlagers toegepast in de drijfstang, in 
plaats van de losse rollen bij de Horex modellen. 
Door een hogere nokkenas levert de KR35 2 pk 
meer dan de SB35.

Foto boven; de S35 uit 1935 / foto onder; 
Albert Eringfeld in volle actie op z’n SB35

1939; SB35-350cc, DÉ voorloper van de na-
oorlogese Regina!! (bron GW)

Dan volgt de donkere periode van WOII. De 
Wehrmacht kiest de KR35 van Victoria, die vanaf 1939 als oorlogsmodel WH in veldgrijze kleur 
wordt geleverd. Horex levert de motoren en Victoria bouwt ze in hun frame. Later wordt Horex ge-
dwongen munitie en wapens te produceren. Voor zijn rol als oorlogsdirecteur moet Fritz Kleemann 
na de oorlog drie jaar zitten. Hermann Reeb heeft de verantwoording over de tewerkgestelden, die 
men hem heeft toebedeeld in ruil voor zijn eigen arbeiders, die aan het front dienen. Deze mensen 
worden behandeld als de eigen arbeiders en ze krijgen gebruikelijke bedrijfsregels opgelegd. De 
motorproductie wordt pas na de oorlog weer opgepakt.
Herman Reeb verteld in een interview, januari 1984, dat “na de oorlog de fabriek door de geallieer-
den werd gesloten en iedereen naar huis moest. Kleemann hadden ze opgehaald en niemand wist hoe 
’t nu verder moest met Horex. Op een dag kwamen ze me ophalen. Ze hadden onderdelen nodig voor 
het spoor, want het Duitse transportsysteem moest weer worden opgebouwd. Zo begon het weer. 
In de fabriek was niets vernietigd, de draaibanken stonden er nog. Ze hadden ons nodig. Wij had-
den geluk, want de familie Kleemann kende prominente mensen, ook toonaangevende Amerikaanse 
officieren. Vooral grootaandeelhouder Friedrich had zijn relaties, omdat hij veel in de VS was 
bij zijn dochter en daar aanzien genoot. De motorfietsbouw lag natuurlijk op zijn kont. Maar men 
mocht en kon tenminste weer werken. Het was een nieuw begin, maar we moesten ook aan onze toe-
komst denken. Motorfietsen mochten we immers niet maken en iets heel anders was niet mogelijk 
in het begin. Ik probeerde inbouwmotoren te ontwerpen voor alle mogelijk doelen. Op basis van de 
T5/T6-blokken ontstonden stationaire motoren voor de bouwindustrie, de landbouw, motoren voor 
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een kleine éénassige trekker en voor een maaibinder was er zelfs een 350cc motor. Op de eerste 
Hannoverse beurs in 1947 was Horex hiermee aanwezig, kon tentoonstellen, verkopen en wat nog 
veel belangrijker was, zelfs leveren. Hiermee was een basis geschapen, die ook nog geld opleverde 
toe de motorfietsbouw allang weer was begonnen. In 1948, bijna gelijk met de invoering van de 
D-mark, werd met de productie van motorfietsen begonnen. Fritz Kleemann was toen weer op vrije 
voeten”.

In 1948 worden de SB35’s weer gebouwd, zij het in licht gemodificeerde versie. Horex mag daar-
mee, als eerste motorproducent in Duitsland, de limiet van 250cc overschrijden en zo krijgt de 
beproefde Reeb/Küchen-constructie een nieuwe kans. Meer dan 1000 SB35’s worden tot het eind 
van 1949 geproduceerd. Enkele SB35’s worden voorzien van een nieuw ontwikkelde telescoopvoor-
vork en in Zwitserland getest.
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De Regina
In de herfst van 1948 wordt de Regina aan het publiek gepresenteerd. Die vormt een sensatie, 
ook omdat voor het eerst een voertuig niet met een simpele code wordt aangeduid, maar met een 
naam. Naast de telescoopvoorvork beschikt deze motor over een cilinderkop met dubbele uitlaat en 
plunjer-achtervering, die Hermann Reeb reeds voor de oorlog ontwikkeld had, maar die toen door 
Kleemann als te duur werd afgewimpeld.
De Regina wordt tot 1954 regelmatig verder ontwikkeld, net als ook bij andere merken gebeurt. 
Onder andere wordt de balhoofdhoek vergroot voor een betere rechtuitstabiliteit, de voorvork 
verstevigd, de remmen vergroot en verdwijnt de aandrijfketting van de nokkenas; die wordt ver-
vangen door een tandwielpaar. Verder wordt de motor cosmetisch steeds aan de nieuwste mode 
aangepast. Zo ontstaat een hele reeks Regina modellen. Na de eerste serie worden gietijzeren 
koppen vervangen door aluminium. Ook wordt een 250cc onder dezelfde naam geleverd, vooral 
naar Zwitserland en Oostenrijk, vanwege belastingregels daar. Vanaf 1952 is er een Sport model. 
Daarnaast wordt vanaf midden 1953 een Regina 400cc op de markt gebracht, die met zijn 22 pk de 
‘Sport’ voor straatgebruik minder interessant maakt en als ideale zijspanmotor aangeprezen wordt. 
In 1953 wordt een nieuw motorblok ontworpen. De vorm van de Küchen-druppel verdwijnt en het 
carter wordt ronder.
Vanaf 1955 lost de door ingenieur Heinz Radtke ontwikkelde ééncilinder 350cc Resident de Regina 
af. In het totaal zijn zo’n 83.000 Regina’s gebouwd.

Horex gaat zich ook weer toeleggen op de racerij. Daartoe wordt in 1952 de ‘Sport’ Regina op de 
markt gebracht. Deze beschikt over een aluminium éénpoortskop, met de uitlaat aan de rechterzij-
de, zodat bij het aanduwen van de motor de linker uitlaat niet meer in de weg zit. Elke Regina kan 
op ‘Sport’ omgebouwd worden met een ombouwkit. Deze bevat de nieuwe cilinderkop met grotere 
koelribben, cilinder en zuiger, duraluminium stoterstangen, langere stoterstanghuls, Amal-pompcar-
burateur en de uitlaatbocht naar rechts. Hiermee stijgt het vermogen van 18 pk naar minimaal 20 
pk. De vanaf de fabriek geleverde sportversies hebben daarnaast ook nog een gepolijste drijfstang 
en zijn zo nauwkeurig mogelijk afgesteld.

1953; Regina 400, doorsnede m
otorblok en versnellingsbak (GW
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Ook Friedl Münch is in 1954 bij Horex één jaar gast op de race-afdeling. Hij heeft na de oorlog 
zijn eerste racer gebouwd op basis van het carter van een Horex, de zijklepper T5/6. Dat was zijn 
eerste Münch Special met een koningsas als kleppenaandrijving.

Horex Sportief: linksboven de RS500-2 cilinder uit 1952, rechtsboven de RS 350 twin 
dohn Jutzi, linksonder de Grasbaanracer en rechtsonder de Sport special

De Imperator en Resident
Net voor het Kerstfeest van 1950, 18 jaar na de legendarisch Kerstavond van 1932, gromt wederom 
een nieuwe Horex tweecilinder in de fabriek. Op de Frankfurter beurs van 1951 wordt hij trots 
gepresenteerd.
Het is een nieuw motortype, ontwikkeld door Hermann Reeb, met tussen de cilinders de kettingaan-
drijving voor de bovenliggende nokkenas, die door een tunnel loopt. Hierop is patent verleend 
(893875), evenals voor een eventuele aandrijving via een koningsas (na de definitieve opheffing van 
Horex in 1960, is dit patent zonder protest eerst gebruikt door Honda, om tenslotte door bijna 
alle motorfietsfabrikanten te worden toegepast). Er worden zes van dez 500cc motoren gebouwd 
om te testen, met en zonder zijspan. De vele kleine technische problemen laten nog geen seriepro-
ductie toe.

De ingenieur Rudolf Gunkel krijgt in 1954 de opdracht van Hermann Reeb om deze nieuwe machine 
te verbeteren. Met Kerstmis 1954 is hij klaar en de motor, die nu 400cc meet, gaat vrijwel met-
een in serieproductie. Met de Imperator komt het eerste frame met swingarm achtervering op de 
markt. Eigenlijk te laat om in de sterk teruglopende markt nog een plaats te kunnen veroveren. In 
het totaal zijn er van dit type circa 3500 stuks gebouwd. Ook een voorvork met zweefarmvering is 
als optie verkrijgbaar.
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De ééncilinder Resident, die vanaf 1955 de Regina opvolgt, krijgt dezelfde achtervering aangeme-
ten en beschikt over een van de Regina afgeleide, maar totaal gemodificeerde 350cc motor, die 
ook in een 250cc versie verkrijgbaar is. Een verkoopsucces is het niet, met totaal 4000 geprodu-
ceerde stuks. Ondertussen zijn de marktontwikkelingen ongunstig. In 1954 worden voor het eerst 
arbeiders ontslagen wegens afzetproblemen. Naast motorfietsen wordt gepoogd met de bouw van 
scooters, brommers, kinderfietsen en inbouwmotoren het hoofd boven water te houden. De scoo-
ter, Rebell genaamd, wordt geprezen in een rijtest in het blad Das Motorrad, maar Kleemann houdt 
de marktintroductie tegen. De Imperator wordt, vanwege import-restricties, onder Zündapp-vlag 
in Amerika verkocht als model Citation, met een tot 450cc opgeboorde motor. Ook verschijnt een 
Rebell brommer en een 97cc Rebell motor, de laatste van het oorspronkelijke Horex, maar wel met 
Sachs motor. Tevergeefs, het is een aflopende zaak en in 1960 worden de laatste restanten van de 
Horex-fabrieken verkocht aan Daimler-Benz, die er onderdelen voor vrachtwagens maakt.

Op 19 september 1969 wordt ook de reparatie-afdeling op de Fröhlingsstrasse gesloten en ver-
kocht. Friedl Münch krijgt het Horex-logo toebedeeld en het lukt hem via een sloper een aantal 
machines en een deel van de voorraad motoronderdelen te bemachtigen. Daarmee gaat hij verder 
met zijn racerij, waarvan de basis op Horex blokken berust. In 1977 richt hij Motorcycle Develop-
ment op, met boven de grote M het Horex embleem. Niet lang daarna komt de eerste Münch Horex 
tevoorschijn. De merknaam Horex wordt verkocht en vertoont de laatste stuiptrekkingen onder 
diverse eigenaren. Zo verkoopt de firma Fritz Röth uit Hammelbach brommers en lichte motorfiet-
sen onder deze naam, alsook een Italiaanse zware ééncilinder. Later brengt MZB uitZschopau een 
125cc viertakt als Horex Imp op de markt.

Maarrr, de story continious! Inmiddels is het merk Horex nieuw leven ingeblazen door Clemens 
Neese met zijn in 2007 gepatenteerde VR-motor, welke als VR6 1200cc eind mei/begin juni 2012 
op de markt komt. In datzelfde jaar kreeg Neese ook de optierechten op de naam en het loge van 
Horex. De eerste VR6 in Nederland is reeds 2 jaar geleden besteld en zal nog dit jaar door Albert 
Eringfeld in ontvangst worden genomen.
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Wist U dat:
er op het wereldwijde web allerhand te vinden is over Horex? Zo zei iemand kortgeleden - 
dat je ook op het gezichtenboek (facebook) mensen kon vinden met een Horex. Nu dus maar 
even ‘goochelen’ met ‘Google’.
Maarten Rigter de Horex inmiddels voorzien heeft van een membraan gestuurde ontluchting - 
in het klepdeksel op zijn 400? Dus nu maar hopen dat de olie erin blijft i.p.v. zijn schoenen 
te smeren.
er een hele schare Horex-liefhebbers is bijgekomen? Weliswaar nog niet officieel bij onze - 
mooie club, echter wie weet geeft deze 100e editie de doorslag.
Gottfried Weist uit Emden (D), bekend van het treffen in 2004 met zijn Imperator Münch-- 
racers, waar we toen nog van kon genieten van het oorverdovende geluid, helaas het loodje 
heeft gelegd? In oktober gaf hij nog aan graag op het komende treffen te willen komen met 
zijn racers. Jammer genoeg kwam dit droevige bericht afgelopen januari binnen. Maarten 
Rigter heeft nog een dvd uit 2004, dus is e.e.a. nog te aanschouwen op het treffen in 
IJzerlo.
de rode Münch-racer van Gottfried inmiddels al verkocht is en wel aan een museum aan - 
de Bodensee? Dit museum is het grootste motormuseum van Duitsland en bestiert o.a. het 
welbekende museum in Hockenheim!

Enkele leuke plaatjes!

Horex Columbus T5 uit 1925
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2011; Paul Hoornweg langs Oude Rijn bij 
Woerden

Slughi Horex, Italiaans modelletje
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Internationaal Horex Treffen (Horex Club Nederland) in Dinxperlo/IJzerlo

31. Internationaler Bockhorner Oldtimermarkt, incl. het 31. Int. Oldtimertreffen tot 
bouwjaar 1980. Tel.: +49 4453 7333 of internet; www.bockhorner-oldtimermarkt.de

16e internationale Zuid-Limburgse Heuvelrun, v.a. voetbalterrein R.K.U.V.C.-Ulestra-
ten. Info via Nico Mans (tel.: 043-3642146)

27e Witte Wievenrit in Lochem

Banbury Run in Gaydon (UK). Info; www.banbury-run.co.uk

La journeé de la moto anciennes op het circuit de Mont Chéry (F). Info; www.utac.com

Duitse Merken Rit, georganiseerd door de NSU Club. Tel.: 049-9472813 of internet; 
www.nsu.nl

16eTwentse Klassieker Trophy in Weerselo. Tel.: 074-2439574

The Bikers Classics in Spa-Francorchamps (B). Tel.: +32 875 3910

25e Internationaler Oldtimertreffen tot 1975 bij GasthausMitterlehner in Perg (A)

20eEnnstal-Classic (A). Tel.: +43 3685 23270 of internet; www.ennstal-classic.at

West Kent Run (UK). Info: www.westkentrun.co.uk

Euregio Oldtimerfestival in Megchelen. Info: www.oldtimermegchelen.nl

Eerbeekrit, rondrit van ca. 100km

Randmerenrit in Harderwijk

01 t/m 03 juni

08 t/m 10 juni

08 t/m 10 juni

10 juni

17 juni

23 juni

24 juni

24 juni

29 juni & 01 juli

07 juli

11 t/m 14 juli

03 t/m 07 augustus

04 & 05 augustus

19 augustus

01 september

Agenda

Horex sierde vele malen de cover van vooraanstaande tijdschriften in de ‘50-s. V.l.n.r.; ‘Horex 
Hauspost’ 1955, ‘Das Auto’ uit 1954 en ‘Motorrad 1954’


