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Voorwoord
Zoals verwacht, stemde de Tweede Kamer in met het Belastingplan 2014
en stemde zij tegen de amendementen en moties om oldtimerbezitters tegemoet te komen. Nu is de Eerste Kamer aan zet. Gelukkig zijn
onze Horexen ouder dan 40 jaar. Maar het zou mij niet verbazen dat in
de toekomst ook deze niet ontzien worden. Met een nimmer afnemend
tekort aan geld zal onze regering blijven zoeken naar nieuwe manieren van
belasting heffing. Als u meer wilt weten over het oldtimer gebeuren en
mensen die daar actief meebezig zijn zie dan;
http://www.vrijstellingoldtimer.nl/Dossier_VrijstellingOldtimer.pdf
Er wordt een strenge winter aangekondigd. Gelukkig stond in ons vorig
clubblad een artikel over LED lampjes maken. Ik heb de onderdelen al in
huis. In mijn werkplaats zal dus de soldeerbout rood gloeiend staan. Ik
hoop dat mijn Horexen ‘verlichtend’ gaan werken.
Groet Gerard
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Ervaring Bart Mozer
Vrijdagmiddag, de telefoon gaat. Het beeldscherm gaf een onbekend nummer aan, toch nam ik op ‘Met Bart’.. Bleek ik onze enige echte Gerard aan
de lijn te hebben. Hij vroeg mij of ik zaterdag wat te doen had waarop ik
vrolijk antwoordde ‘Na dit telefoontje waarschijnlijk wel!’
Na een kort gesprek van 5 minuten was het een en ander besproken, waaronder dat ik zaterdag om 9 uur bij de fam. Hilbers paraat moest staan met
motorpak, dat moest wat beloven!
Zaterdagochtend aangekomen stonden er 2 motoren buiten. Een mooie,

glimmende Regina en een Honda CB400 automaat, zou ik dan na een jaar
eindelijk motor gaan rijden? Na een lekkere bak koffie en wat motorpraat
(goh!) mocht ik plaats nemen op de Honda, ‘Simpeler kan niet’, zei Gerard..
Niets bleek minder waar en ik tufte zo weg op de trouwe Jap.
Eenmaal aangekomen bij Snowplanet in Spaarnwoude moest er even een
zware Van Nelle gerookt worden en na het roken was het dat eindelijk zo
ver; Ik mocht plaats nemen op het zweefzadel!
‘Als hij stopt met rammelen en schudden Bart, dan moet je hem aan de
kant zetten’ zei Gerard schaterig.
Wegrijden ging zo gesmeerd als een Horex soepel loopt, perfect dus! Na
enige kilometers snapte ik wat spartaans rijden was en nog veel meer wat
Gerard bedoelde met ‘Als hij stopt met schudden’, man wat schudt dat
lekker!
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De route en rit vervolgde zich langs de kanalen richting Lijnden, waar even
tijd werd genomen voor een foto. Na de foto vervolgde de rit zich door
Badhoevedorp, Aalsmeer, binnendoor naar Hoofddorp en via Haarlem
weer terug naar de Velserbroek.
Terug in de Velserbroek
werd mij het voorstel
gedaan om 21 september
jl. mee te rijden naar het
Nationaal Veteranentreffen in Woerden, want zeg
nou zelf, zo’n Horex (en
knaapje) moet wel blijven
rijden!
21 September vervolgde
mijn avontuur op de Regina zich richting Woerden.
Onderweg was het een
drukte van jewelste met
oldtimers. Wat een heerlijk gevoel om daar tussen
te rijden.
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Aangekomen op het terrein van het NVT verzamelde zich al meteen een
select groepje ‘veteranen’ rondom het vijftal Horexen. Magnifieke fietsen
vonden de heren het, geef ze eens ongelijk!
Wat een pracht en praal was er te bewonderen op het NVT. Uit dit treffen
blijkt wel wat een waarde oldtimers hebben, zeker emotioneel.
Na een kleine 2 uur gingen de 5 Horexen welke de familie Hilbers rijk is het
podium op waar Gerard de club fijn in het zonnetje zette. Tijdens Gerard
zijn verhaal, kijkend naar het publiek, realiseerde ik mij pas wat een unieke
ervaring deze twee dagen voor mij waren.
Een jong opdondertje op een Horex uit 1956, ik voelde me vereerd!

Familie Hilbers,
Bedankt voor deze onwijs gave, leerzame en vooral motiverende ervaring
op de Horex.

Uit de kamferkist
Zo af en toe moet ik eens naar de zolder om weer een stapel spullen af te
voeren die al lange tijd in de weg staan en die we toch nog niet willen weggooien. Nu hebben we een redelijk groot huis en een grote zolder waar we
het nodige kunnen bewaren. Je kunt het maar nooit weten, misschien dat
het nog weer eens van pas komt. Bovendien is het mij al vaak eens overkomen dat ik een week nadat ik iets had weggegooid er achter kwam dat ik
het toch nog nodig had. Maar ik moet ook eerlijk toegeven dat ik bepaalde zaken die ik nodig heb wel ergens heb liggen, maar ik weet gewoon niet
waar. Dus dan naar de winkel toffelen en maar weer kopen. ‘Wie bewaart,
heeft wat’ en ergernis soms op de koop toe.
Maar goed, lang genoeg geleuterd, het gaat om die zolder. Nadat ik de
overtollige spullen in een hoekje had gestald, viel mijn oog op een stapel motorbladen uit lang vervlogen tijden. Het exemplaar dat ik ter hand
neem, is er eentje uit 1963. In die dagen was ik nog een baardeloze knaap
en nog niets eens gewettigd om op een gemotoriseerd motorvoertuig te
rijden. Dat zou nog bijna drie jaar duren. Maar ondertussen had ik toen al
diverse ritjes gemaakt op de Kaptein van mijn broer.
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En een jaar later zou ik al
eigenaar worden van een
racemonster uit Driebergen, een DMF met bolle
tank. Het virus zat er dus
al vroeg in. Pal onder de
neonverlichting van de
zolder kan ik het vergeelde
krantje zelfs lezen zonder
bril. Gauw even achterin
kijken, wat er in die dagen
zoal te koop aangeboden
wordt. NSU Maxen en
Nortons worden voor
spotprijzen aangeboden.
Er staat zelfs een Manx
in de aanbieding en even
hogerop een BSA Goldstar,
Puchs en Zündapp Bella,
eentje met zijspan zelfs.
Verlekkerd kijk ik naar de
advertenties en niet te vergeten, naar de er achterstaande prijzen. Toen voor
een jongetje van dertien onbereikbaar en nu voor een zestiger hetzelfde,
omdat de voorbijgegleden tijd van meer dan vijftig jaar deze aanbiedingen
heeft weggevaagd met haar harde hand van de vergankelijkheid.
Midden in het blad staat een grote advertentie van Joop van Wees uit
Amsterdam. Daar was op Horex-gebied ook het nodige te vinden. Een in
nieuwstaat verkerende Imperator en een Regina 350 staan te glimmen in
de etalage en wachten op de koopman. Of ze gekomen zijn, die kooplui,
zou je misschien gewaar kunnen worden in het archief van Joop van Wees.
Midden in het blad een aardig artikel waarin het gaat over de inventarisatie van het motorpark in onze Nederlandse Polder. Automatisch kijk je dan
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natuurlijk als Horex-fan naar het befaamde merk.
In totaal rijden er in 1962 nog bijna 92.000 motorfietsen rond. Jawa spant
de kroon met een leeuwenaandeel van bijna 17.000 op afstand gevolgd
door DKW met bijna 12.000 exemplaren. Horex heeft maar een bescheiden
deel op deze lijst, om precies te zijn 1.762 stuks. NSU daarentegen heeft in
1962 nog een dikke 8.000 raspaarden uit de stal rond galopperen. Over het
algeheel zie je een duidelijk neergaande lijn. De motorfiets gaat het afleggen tegen de koekjestrommel. De motorrijder laat zich om zo maar eens
uit te drukken steeds meer inblikken. In die jaren had de Gremi te Groningen, de importeur van onze zo gekoesterde Horexen bijvoorbeeld groot
succes met de overdekte motorfiets, de Goggomobiel en het automerk
Renault wist met zijn beroemde viertje zijn tienduizenden te verslaan.
Maar goed in 1962 dus nog 1.762 exemplaren van het ons welvertrouwde
merk Horex. Om welke typen het gaat, vermeldt dit artikel hier niet, maar
je kunt er wel van uitgaan dat het vooral de Regina’s waren en wellicht ook
nog enige Residenten. De Imperator was weggelegd voor degenen met
een beter gevulde buidel en dat tot op de dag van vandaag. Zo zie je maar
weer dat het opbergen van
overtollige spullen toch ergens goed voor is, dan kom
je in de buurt van de kamferkist. Het is altijd goed de
klep nog even open te slaan
en in het verleden wat rond
te scharrelen. Ik weet niet
hoeveel exemplaren van de
1.762 van toen nog in leven
zijn. Van ééntje weet ik het
in elk geval, die staat bij mij
onderdak en zal, als het aan
mij ligt, nog heel lang daar
blijven.
Tammo J. Oldenhuis
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Horex Treffen Burgholzhausen 2013
Dit jaar was de belangstelling minder dan vorig jaar, maar toen was de
opening van het museum natuurlijk een extra motivatie. Ook dit jaar zou
het museum weer met een bezoek vereerd worden, echter door de regen,
die gestadig neerdwarrelde, werd besloten er met een paar auto’s naar toe
te rijden.
Bij het museum moest men enige tijd wachten, omdat enkele personen
met aanzien nog
niet aanwezig
waren. Het was
de bedoeling,
dat er een
overdracht
plaats vond
van enkele
tekeningen
enz., en dat
ging natuurlijk
officieel met
een toespraak,
waarvoor
uiteraard
publiek nodig
is. Maar gelukkig nam dat niet al teveel tijd in beslag en kon je daarna de
tentoongestelde motoren in alle rust bekijken.
In vergelijking met vorig jaar was er niet al teveel veranderd. Wel een
serie Rebell lichte motorfietsen erbij en een stationair motor T5 op
een tuinwerktuig. Een paar exemplaren waren door de eigenaren weer
opgehaald en vervangen door eenzelfde motor, maar minder compleet,
enfin een liefhebber die er een bezoekje komt brengen, zal er zeker
van genieten. Een museum moet natuurlijk wel variatie bieden met
verschillende fabricaten, dan komen er zeker meer mensen.
HOREX CLUB NEDERLAND

december 2013

10
Terug op het terrein was de regen opgehouden en kon je jezelf tegoed
doen aan de zelfgebakken homemade taarten en andere lekkernijen.
Enkelen waren weer op de motor komen rijden vanaf München, zo ook
een familie bestaande uit 4 personen vanuit Süd-Tirol, die het hele stuk op
de Horex kwamen rijden.
Ze kregen dan ook prompt een grote beker voor de grootst gereden
afstand.
Al met al was het een weerzien met diverse bekenden, maar elk jaar wordt
die groep minder. Een bekende Horex-man wilde eigenlijk ook komen,
maar was naar later bleek, de verkeerde kant opgereden, een tragische
omstandigheid. Nadien werd bekend dat de goede man meermaals door
teken te grazen was genomen in het verleden en die hebben misschien
een stoornis teweeg gebracht in zijn brein, zodat het geheugen eigenlijk
een update nodig had…
Op de terugweg maar eens binnendoor gereden via Nassau, een rustieke
plaats, die toch enigszins bekend is in Nederland, denk ik. Je hebt
hier prachtige wegen met mooi bochtenwerk, maar helaas ook veel
snelheidsbeperkingen. Jammer dat we zulke weggetjes niet dichterbij
hebben.
AE
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Nieuw op de boekenmarkt
Op 12 oktober werd er in Warnsveld een nieuw boek gepresenteerd met
als titel “Mit Herz und Seele”.
De auteur Erik Meesters is er sinds 1990 mee bezig geweest en je kunt het
boek dan ook formuleren als een meesterwerk.

Het boek gaat over mensen als Friedel Münch en Helmut Fath, die een
begrip zijn in de motorwereld. Friedel Münch kent iedereen wel als de
constructeur van de Münch Mammut. Helmut Fath is bekend van de URS,
waarmee o.a. de zijspanwereldtitel veroverd werd in 1968.
Het boek in DIN A4 formaat omvat maar liefst 368 bladzijden en is getooid
met vele nog nooit gepubliceerde foto’s. Het begint met de geschiedenis
o.a. van NSU en Horex vanaf het ontstaan tot het doek valt en Friedel de
inventaris en vele Horex onderdelen overneemt in 1969. Friedel werkt een
korte periode in 1953 bij Horex om de racers te helpen ontwikkelen, maar
start zijn eigen firma een half jaar later. Friedel was dag en nacht bezig motoren sneller en beter te maken. Vooral de Imperator was zijn favoriet, de
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laatste uitvoering, de Münch RS, had een vermogen van maar liefst 50 pk.
In 1965 ziet Friedel voor de eerste keer de NSU Prinz 1000 motor en vanaf
nu laat hem de gedachte niet meer los een superbike te bouwen. Het is op
basis van deze motor, dat de Mammut is geboren.
Het boek lees je niet in één keer uit, want je moet het op je in laten
werken hoe het was in die tijd en het lijkt eigenlijk ongelooflijk, wat deze
mensen allemaal teweeg gebracht hebben.
Het boek kan worden besteld bij:
Stichting Münch by Meesters
www.muenchbymeesters.nl
ISBN Nr. 978-90-821002-0-4
de prijs bedraagt € 80,- + verzendkosten

advertentie
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American pickers !!
Misschien kennen sommigen van ons deze serie, die wekelijks op History
Channel uitgezonden
wordt. Meestal gaat
het over ‘vintage’spullen, die ze zogenaamd vinden in
schuren en panden in
verschillende staten
van de U.S. Soms zijn
het reclameborden of
speelgoed uit de jaren
‘20 tot en met de seventies, maar ook soms
motoren en scooters
en altijd zijn het super
zeldzame items.

Sir Clifford uit Green Bay-Wisconsin
HOREX CLUB NEDERLAND

Afgelopen winter
werd ik gebeld door
een goede kennis uit
Wisconsin, die me
vertelde dat hij niet
het eeuwige leven
meer had en me vroeg
toch eindelijk eens
op bezoek te komen
om naar zijn Horex te
kijken. In dit geval had
ik dat 30 jaar geleden
al beloofd, zodat het
toch maar eens moest
gebeuren. Clifford was
inmiddels namelijk
december 2013
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reeds 86 jaar en zijn zichtvermogen was vrij beperkt geworden, waardoor
wachten dus geen optie meer was. Een vlucht naar New York bleek niet zo
moeilijk en van daaruit met een stationwagen naar Green Bay moest toch
ook wel lukken.
Als datum werd de laatste week van april gekozen, omdat de troonwissel
eraan zat te komen en dit een mooie gelegenheid was om dit feest mis te
lopen. Bovendien vond omstreeks die tijd een oldtimerbeurs in Pensylvania plaats, die dan ook nog mooi even meegepikt kon worden.
De planning verliep overeenkomstig en de beurs in Oley (PA) was fantastisch! Art McCormack uit Cape Cod had een Schnell-motorblok uit 1952
meegebracht en die stond nu zomaar te koop op deze beurs. Dit blok is
uitermate zeldzaam en één van de allereerste blokken die Roland Schnell
ooit gebouwd had voor zijn supersnelle racers. De vraagprijs was er echter
één uit de “Holy Grale” categorie. Had ik hem vooraf maar niets verteld
over deze motor, want hij kreeg al visioenen over de waarde. Dat werd dus
niks met ons, maar gelukkig was er nog veel meer te zien.
De volgende dag ging het op weg naar Chicago en Milwaukee, waar immers de legendarische Harley Davidsons vandaan komen. Het HD-museum
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is een absolute must en het was nog gemakkelijk te vinden ook. Harleys
uit diverse perioden stonden er te pronken, dus als je er liefhebber van
bent, ben je enkele uren druk met het bekijken van al deze constructies en
toebehoren uit de afgelopen 100 jaren. Gelukkig ging het om 5 uur dicht,
zodat het moment van vertrek ook geregeld was…
De volgende dag stond Green Bay op de navi en voorwaar werd het nog
een enorme zoektocht om de Two Bridge Rd. te vinden. Vanaf deze weg
zou er namelijk een afslag moeten zijn die naar het huis van Clifford zou
moeten leiden. Clifford had me echter op een dwaalspoor gezet en na veel
omzwervingen en navraag bleek er een Twin Creek Rd. te bestaan. Daarna
klopte het dat er ergens een zandspoor de wildernis in liep en het eerste
huis links het juiste adres was.
Zodra de auto stilstond en de deur losging klonk er een stem “Albert is that
you?”, en ja hoor, Clifford stond me al buiten op te wachten. Het was een
emotionele happening, want ik kende hem al 30 jaar via de telefoon, maar
gezien had ik hem nog nooit.
Al gauw werd de Horex in ogenschouw genomen en het bleek een echte
schuurvondst, een Zündapp-Citation 500 met de originele spatborden,
kastjes, tank, stuur, enz. De lichtblauwe kleur was nog redelijk intact en
ooit was geprobeerd het koppelingsdeksel te verwijderen, maar zonder
HOREX CLUB NEDERLAND

december 2013

17
goed gereedschap was dat niet gelukt. De bijl werd dus ter hand genomen
en het deksel gekloofd. Ook het kickstartermechanisme was geprobeerd
te forceren, wat echter ook niet ging en hing het zootje er maar een beetje
bij.
Ik kreeg nu het echte ‘American picker’-gevoel, dus werd de schuur aan
een onderzoek onderworpen om de resterende delen te vinden. En ja
hoor, alle delen kwamen beetje bij beetje boven water. Zelfs alle nummerborden die er ooit op hadden gezeten, want in USA moest je destijds elk
jaar een nieuw nummerbord kopen, dat tevens diende als bewijs dat de
motor verzekerd was.
Nu was het zaak het eens te worden met Clifford over de prijs, maar dat
werd naar volle tevredenheid geregeld per handslag. Nu moest de motor
zo ontmanteld worden dat ze in de Toyota Siena paste en met het primitieve gereedschap, dat aanwezig was, ging dat maar moeizaam. Clifford
wilde zelfs eigenlijk een poosje gaan slapen en stelde voor de volgende
dag terug te komen. Daar had ik echter geen oren naar, dus werd er ijverig
verder gedemonteerd en naar een oplossing gezocht om de Citation van
170kg in de auto te krijgen.
Ook moest de olie eruit, dus werd het oliefilter losgedraaid en de olie in
een pannetje opgevangen. Deze liep al snel over en verschillende paardendekens dienden als poetsdoek. Het werd een echte smeerbende.
Gelukkig lagen er in de schuur enkele plywoodplaten van 1,22x2,44m
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en die konden mooi gebruikt worden als helling naar de achterzijde van
de auto, zodat de motor op zijn wielen naar binnen kon. Jetty moest het
achterframe in balans houden en van binnenuit kon ik het langzaam maar
zeker naar binnen trekken. Het was een uitputtende bezigheid en met de
laatste krachten kon het gevaarte omgewenteld worden, zodat de achterklep enigszins dicht kon.
Clifford vond het incredible en nadat alle losse spullen ook verstouwd
waren, konden we binnen in zijn cabin een koopcontract maken. Zonder
dit contract wordt het moeilijk de motor uit te voeren en gelukkig was de
title (soort kentekenbewijs) aanwezig en met behulp van een vergrootscherm kon Clifford een krabbel zetten – ik moest wel zijn hand vasthouden,
maar het lukte.
Gelukkig kon ik mijn handen en gezicht een beetje schoon krijgen bij de
buitenkraan. De spijkerbroek bleef liever achter, want die was totaal ‘versaut’ onder de smurrie.
De blokhut van Clifford had niet veel comfort, de deur kon ternauwernood
dicht en hij vertelde terloops dat hij geregeld bezoek kreeg van een zwarte
beer die op de veranda het voer, dat voor de vogels bestemd was, kwam
pikken! Na een uitvoerig afscheid werd weer koers gezet richting Illinois en
de navi werd ingetikt met als doel Charleston in South Carolina. In deze havenplaats zou de verscheping naar Rotterdam plaatsvinden. Van te voren
in Nederland had ik via Transport Partners B.V uit Steenbergen vernomen
dat daar een adresje was, dat de verscheping kon regelen. Al met al een
prachtige trip door steeds groener wordende streken, zoals Kentucky en
de Blue Mountains in Virginia en North Carolina. Was het in Wisconsin nog
grauw, in de zuidelijke staten bloeide alles volop.
Marine Packing Incorp. in Charleston werd bereikt en met behulp van
vriendelijke sterke mensen werd de Citation bevrijd uit zijn verstek en
in de hal geparkeerd. De bedoeling was nu dat er een houten krat getimmerd zou worden door de havenmensen. In die wetenschap verlieten
we Charleston en we zetten nog koers naar Memphis, want we hadden
nog tijd zat om Elvis’ geboorteplaats Tupelo en het prachtige Barber Vintage Motormuseum in Birmingham-Alabama te bezoeken. Een fantastisch
museum met ca. 500 motoren met natuurlijk ook enkele Horexen, o.a. een
HOREX CLUB NEDERLAND

december 2013

19

Regina 250 en een Resident en natuurlijk alle Amerikaanse merken.
Atlanta was nu niet ver meer, aangezien vanaf hier de terugvlucht was
geboekt en de auto kon worden achtergelaten. Al met al in 14 dagen zo’n
6500 km gereden om de Horex te verschepen. Van te voren hadden we
niet durven wedden dat het zou lukken. Een precieze planning zou zeker
een andere afloop hebben gehad en zou zeker veel duurder zijn geweest.
Met een benzineprijs van 1 dollar/liter is het te overzien en de overtocht
voor de verscheping was ook niet zo duur dan wat sommigen ervoor verlangen. In ons geval waren we telefonisch een prijs overeengekomen van €
500,- en daar hielden ze zich ook netjes aan.
Op 19 juni jl. konden we de Citation in Steenbergen ophalen. Ze was op
2 pallets vastgesjord en de onderdelen lagen nog net zo in de kartonnen
doos als in Charleston. Ook de emmer met bouten en de paardendekens
lagen nog op de pallets, dus toch niet in een kist.
Inmiddels is het carterdeksel weer gelast en afgevlakt. De koppeling, ontsteking en kickstartermechanisme zijn vervangen en alle onderdelen weer
gemonteerd. De tank moet nog ontroest en gecoat worden, dus nog wel
een beetje werk. Ben benieuwd hoe ze zal lopen, maar dat heeft nog tijd.
Het is immers nog lang geen voorjaar!
Groeten, Albert
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6. Horex Treffen in Dötlingen 2013
Het zou eigenlijk niet meer plaatsvinden, omdat de paardenmanege
verkocht zou zijn. Toen kwam echter het aanbod van de nieuwe huurder
om er gewoon gebruik van te maken. Wel op een nieuwe datum in september, maar dat was ook wel best zo, aangezien de temperatuur zomers
was. Erich Grenich had alles gewoon weer ” im Griff”, dus de koffie was
klaar bij aankomst en op de vrijdag waren er al enkele toerrijders op komen dagen.
Om 10.00 was het vertrek voor de rondrit, waarvan het doel ditmaal
een jeneverstokerij in Wildeshausen was. Deze was echter niet meer als
stokerij in gebruik, want een heftige herfststorm had in 1972 de schoorsteen eraf geblazen en zonder schoorsteen was er geen vergunning om de
alcoholdampen af te voeren. Een nieuwe schoorsteen was financieel niet
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haalbaar en vooral ook niet gewenst door de buurtbewoners, dus werd er
na jaren van stilstand enkele jaren terug een museum in gerealiseerd.
De zoon van de oude baas wilde toch wel laten zien hoe hard er vroeger
gepokkeld werd. De oude stoomturbine was vervangen door een elektrisch
aangedreven exemplaar, maar alles werkte nog. De rondleiding door het 4
verdiepingen tellende complex, waar je telkens wel je kop ergens stootte,
was zeer interessant. Op de bovenste verdieping kreeg iedereen een
kostproef van het edele vocht, weliswaar van een ander merk (!), maar dat
verschil proeft men toch niet.
Buiten werden de motoren gestart en na een kilometer of 20 werd Dötlingen bereikt. De soep was nog warm en tevens vond er de prijsuitreiking
plaats. In feite kreeg ieder die betaald had een lootje met een nummer
en elk nummer was gewoon raak. Dus mocht je ooit een beker willen
veroveren, dan moet je hier eens aan meedoen. Ook mannen zonder motor konden zo een beker bemachtigen en er thuis trots verhaal over doen…
Wat viel er zo op aan bijzonderheden? Bij een Regina 400 had iemand een
Schnell-swingvoorvork gemonteerd en dat is behoorlijk zeldzaam, want
er zijn er maar weinig van gemaakt. Roland Schnell was een geniaal constructeur, die zijn eigen racers bouwde met behulp van Horex onderdelen
en nieuwe uitvindingen toepaste. In de swingvork was veel aluminium
verwerkt, de vering had een andere geometrie en bleek revolutionair
in die tijd. Later bouwde Horex een eigen swingvork gebaseerd op deze
Schnell-vork, maar jammer genoeg werden de bijzondere aluminium componenten niet meer toegepast. Deze ‘originele’ vork werd ingebouwd bij
de Resident en Imperator vanaf 1954.
Ook was er een Imperator met een handgeklopte aluminium tank, een
mooi staaltje handwerkkunst. Wie kan dat nog tegenwoordig?
Albert
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Internationale Kerst- & Nieuwjaarsgroeten uit Noorwegen en Zwitserland!!!
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Agenda 2014
11 & 12-01

Oldtimerbeurs Motoren, Fietsen & Airbrushshow, Autotron Rosmalen, zaterdag en zondag 10.00-17.00. Info;
www.oldtimerbeurs.net

08 & 09-02

Moto Retro Wieze - Café Racers. Info; www.motoretrowieze.be

29-03

Motormarkt Hardenberg – Sportpark “De Boshoek”.
Info; www.motormarkthardenberg.nl

06-04

Motopia – Motor Event Ulft, locatie: DRU Industriepark
Ulft. Info; www.motoreventulft.nl / e-mail; info@motoreventulft.nl / telefoon; 024-3010222

12-04

36e Enter VMC-rit en klassiekerrit. Locatie: Krompatte 4,
7468 AS Enter. Info; www.entersemotorclub.nl

10-05

39e Staphorst VMC rit, start: 11.00, locatie: Café
Spoorzicht, Gemeenteweg 171, 7951 CJ Staphorst. Email; royvoerman1988@hotmail.com / telefoon; 0522462636

24 & 25-05

.. t/m ..-06??

29e Winterswijk VMC ritten en klassiekers, start:
11.00u., locatie: H.C.R. De Lindeboom, Kottenseweg 132
Winterswijk/Brinkheurne. E-mail; lwoordes@12move.nl
/ telefoon; 0543-565215
Nederland Horex Treffen; Betuwe/omgeving Tiel, georganiseerd door Nico Hooykaas. Nadere informatie volgt
in het komende clubblad.
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