1
Inhoudsopgave
blz.
2

Voorwoord
30e Horextreffen Nederland 2013

2 t/m 4

Aankondiging algemene ledenvergadering 2013

4&5

Verslag bestuursvergadering HCN 12-01-2013

5&6

Clubwinkel

6&7

Advertenties

7&8

Horex Spezialwerkzeuge

9 & 10

Horex VR6

11 t/m 17

Financieel verslag 2012

18 & 19

Internationaal Horex Treffen 2013 Denemarken

19 & 20

Waar gebeurd verhaal

20 t/m 24

Internationaler Sternfahrt Poppenhausen 2013

25 t/m 27

Agenda

28

HOREX CLUB NEDERLAND

maart 2013

2
Voorwoord
Het treffen 2012 in IJzerlo was van sublieme kwaliteit. Wij denken dit
jaar er ook in geslaagd te zijn een leuke locatie gevonden te hebben. Via
internet hebben we een tiental mogelijk geschikte campings gevonden en
gemaild. Daar zijn twee keuzes van over gebleven. Onze keus is gevallen op
een camping waar we met mooi weer ook van waterpret kunnen genieten.
De Reeuwijk en Hilbers families proberen u dit jaar een onvergetelijke
bijeenkomst te verzorgen in Noord Holland. Zo word iedereen telkens weer
verrast met bijzondere dingen die streekafhankelijk zijn, en waar mensen
veel plezier aan beleven.
Tussen het mailen met en de bezoeken aan de campings door heb ik
de hele Imperator uit elkaar gehaald en ben ik druk aan het schuren en
plamuren. Daarna krijgt hij een nieuwe verflaag en nieuw elektra en hoop
ik het resultaat van de noeste arbeid deze zomer in Akersloot te kunnen
tonen.
Groet Gerard

30ste Horextreffen Nederland
(31 mei t/m 2 juni 2013)

Het is gelukt!!!
We hebben een leuke kleine camping gevonden voor ons kampeerweekend. Onder Alkmaar ligt het rustige dorp Akersloot, met aan het NoordHollands kanaal camping de Boekel. Het programma ziet eruit zoals we van voorgaande
jaren gewend zijn. Vanaf vrijdagmiddag
13.00 uur is iedereen welkom, zo ook onze
viervoeters mits aangelijnd. Na een bakkie
kan op het gezamenlijke veld ieder z`n bivak
maken. Vrijdagavond hebben we een korte
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tankrit, waarna een gezellig bijkletsen volgt. Zaterdagochtend een gezamenlijk ontbijt en een prachtige rit door de Beemster. Natuurlijk is er weer
de gezamenlijke zaterdagavondmaaltijd/bbq met drank, vuur en sterke verhalen. Na het zondagontbijt volgt de algemene ledenvergadering waarna
we de restjes opmaken opruimen en afscheid nemen.
Voor de liefhebbers die eerder willen komen is de beroemde kaasmarkt
in Alkmaar op vrijdag een aanrader. Er vertrekt iedere vrijdag in de zomer
een rondvaartboot om 9.00 uur vanaf de camping naar de kaasmarkt
kosten inclusief koffie en een rondvaart door Alkmaar bedragen €10,-.
Voor een ieder die eerder wil komen, langer wil blijven of het 4-persoons
chalet willen huren op de camping, verzoeken wij contact op te nemen
met Joke en Gerard Swart; Camping De Boekel, Boekel 22, 1921 CE Akersloot. Telefonisch via; 072-5330109 of via internet; www.deboekel.com

De wereldberoemde Kaasmarkt van Alkmaar!!
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Nieuw
De organisatie gaat dit jaar meer aan het milieu doen. Met die oude knalpotten zullen we het nooit CO2 neutraal krijgen maar we gaan het gebruik
van plastic drastisch verminderen. Daarom vragen we iedereen z`n eigen
campingbord beker en bestek mee te nemen en eventueel een soepkom.
Die plastic messen sneden toch al niet zo goed.
Dus haal allemaal je Horex onder de dekens vandaan, vul het inschrijfformulier in pak je slaapzak en kampeerservies, neem wat brandhout mee en
kom 31 mei a.s. naar Akersloot.
Hoe kom je er ???
Vanaf de A9 neem je afslag 11 Akersloot, sla linksaf de Geesterweg op en
rij Akersloot door tot je aan de linkerkant de camping ziet (rechts is water).
Let op oosterlingen kom niet aan de verkeerde kant van het Noord-Hollandskanaal want dan moet je een stukje omrijden of het pontje nemen.
July Hilbers

Algemene Ledenvergadering
(zondag 2 juni 2013 10.30 uur)

Zoals alle clubs is ook de Horexclub wettelijk verplicht een algemene
ledenvergadering te houden. Dit combineren we graag met het Horextreffen. Daarom nodigen wij u allen van harte uit voor deze vergadering op
2 juni 2013. Adres; De Boekel 22 in Akersloot.
De agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Jaaroverzicht 2012 en gevoerde beleid door de secretaris
3. Bestuurssamenstelling door de voorzitter
Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden. De voorkeur gaat uit naar uitbreiding met een 5de lid (oneven aantal leden) Een oproep voor een nieuw
bestuurslid bij het terugtreden van Edwin leverde helaas geen reactie op.
July heeft zich inmiddels beschikbaar gesteld. Natuurlijk mag iedereen zich
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nog steeds aanmelden bij het bestuur. Tijdens de ALV wordt de benoeming in stemming gebracht.
4. Financieel overzicht door de penningmeester. De kascontrole commissie
maakt haar bevindingen van de controle van de clubfinanciën over 2012
bekend. gemaakt en een oproep voor de kascontrolecommissie voor 2013
wordt gevraagd.
5. Inbreng door leden
6. Rondvraag

Bestuursvergadering Horex Club Nederland
Locatie: Autotron te Rosmalen
Datum: 12-01-2013
Aanwezig: Gerard Hilbers, Paul Hoornweg, Frank Bloemsaat, Marc Hartman en July Hilbers.
Bestuur
Tijdens het Horextreffen wordt er een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. De agenda verschijnt in het volgende clubblad.
Het bestuur komt nog steeds een lid te kort: ieder clublid kan zich aanmelden voor een bestuursfunctie via het secretariaat.
Horextreffen
Gerard Hilbers en Kees van Reeuwijk hebben voor het Horextreffen een
camping in Akersloot gevonden.
Het Horextreffen 2013 staat (voorlopig) gepland van 31 mei t/m 2 juni.
De inschrijfkosten van het treffen worden licht gewijzigd (zie inschrijfformulier).
De consumptielijst wordt bijgehouden door de bardienst; naast de organisatie stelt een drietal bestuursleden zich beschikbaar achter de bar,
andere leden mogen zich uiteraard ook beschikbaar stellen.
Persoonlijke onkosten voor het organiseren van een Horextreffen worden
in principe vergoed tot 50 euro per weekend ( i.o.m. de penningmeester).
HOREX CLUB NEDERLAND
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Financiën
De Horexclub staat er financieel goed voor: de contributie-achterstand is te
verwaarlozen. In het maartnummer van het clubblad komt het financieel
jaaroverzicht te staan.
Winkel
In het clubblad verschijnt een lijst met afbeeldingen van beschikbare artikelen; clubleden kunnen hun voorkeur aangeven en een bestelling plaatsen bij July Hilbers. Tevens wordt op de website een lijst geplaatst en ook
hier kunnen de leden hun voorkeur uitspreken voor bepaalde artikelen.
Museum Bad Homburg
Oproep plaatsen in het clubblad: wie gaat er mee naar het Horexmuseum
in Bad Homburg?
De voorkeur gaat uit naar een bezoek van meerdere dagen (bij. Hemelvaart), uiteraard op de Horex. Frank Bloemsaat en Marc Hartman gaan dit
idee verder uitwerken.
Logo
Als standaard wordt voortaan het logo van de website gebruikt; Frank
Bloemsaat gaat dit logo digitaal bewerken en proberen de kwaliteit te
verbeteren.
Marc Hartman ( secretaris)

Clubwinkel
In onze clubwinkel zijn, zoals wellicht iedereen weet, dingen te koop met
ons clublogo; t-shirts, bekers, pennen etc.
Maar we willen weer wat nieuws, maar wat en tegen welke prijs?! Wij
hebben veel ideeën, maar we kunnen niet alles. Daarom roepen we jullie
hulp in. Denk er eens over na en laat het ons weten. Hier zijn een paar
voorbeelden. Een USB stick in de vorm van een creditcard, een thermosHOREX CLUB NEDERLAND
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kan, een bandana, toilettas, rugzak, rolmaat, zaklantaarn, campingservies,
koelkast magneet of een geborduurde handdoek. Heel veel keuze dus.
Maar het moet vaak ook in grote hoeveelheden besteld worden 100 of
soms zelfs 1000 stuks.
Voordat ik overal offertes van ga aanvragen wil ik graag de interesses van
de leden weten. Binnenkort staat hierover ook iets op onze website, kijk
maar en laat je voorkeur even weten hilbers@hetnet.nl
July
advertentie 1
Te koop gevraagd;
I.v.m. gewenste aanwezigheid op het komende treffen in Akersloot wil Ben
Brekhof graag uw aandacht voor het volgende. Wegens het opbouwen van
zowel een pas verworven Regina als zijn Resident, die al 40 jaar uit elkaar
ligt, is Ben nog op zoek naar een waslijst aan onderdelen. Wie kan hem
voor een gunstige prijs aan deze onderdelen helpen of weet elders enkele
van deze delen te liggen?
Benodigd voor de Regina;
claxon
compleet dubbel uitlaatsysteem incl. klemmen
dimlichtschakelaar
contactsleutel
koplampring
versnellingspedaal
zadel, zadelsteun & zadelveer
kabelboom
klem voor accu
draaidop gereedschapskist
ketting en tandwielen
bougiekabel en dop
koplamp glaasjes (rood/groen)
alle rubbers
alle kabels
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tankemblemen
opbokhandgreep
remschakelaar
draaiheveltje achterspatbord
gashandel
Benodigd voor de Resident;
complete uitlaatset
alle rubbers
alle kabels
tandwielen en ketting (achterwiel)
Ben is zowel telefonisch (0592-346437) als met de mail te bereiken (ben.
brekhof@hotmail.com)
advertentie 2
Te koop gevraagd;
Beste lezer,
Ik ben op zoek naar een Horex Regina. Compleet maar nog te restaureren.
Mag al gedemonteerd zijn, maar bij voorkeur nog intact.
Met vriendelijke groet
John van den Hout
Mobiel; +31654334953
Mail; jvdhout@enkev.com
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Horex VR6

een kijkje achter de schermen
Een uitnodiging van Fritz Rombach was de oorzaak voor een bezoek aan
de “Horex-Manufaktur” in Augsburg (D) op 7 september 2012. Manufaktur
doet je denken aan handmatig samenvoegen van verschillende componenten om een exclusief en hoogwaardig product te maken, en dat is precies wat er gebeurd in de door ‘Horex GmbH’ gehuurde hal van K.T.S.
De ontvangst was allerhartelijkst, de rode loper was er net nog niet, maar
de koffie was al aan het pruttelen en een blonde ontvangstdame begeleidde ons naar de koffietafel. Ene Herr Rieder stelde zich voor als de
werkplaatschef. In het verleden was hij werkzaam in eenzelfde functie bij
Zündapp, dus voor hem was deze branche geen onbekend gebied. Na een
kort praatje kwam Clemens Neese, de CEO van Horex GmbH, aanrijden in
zijn VW- Golf en stelde zich voor en vertelde over het ontstaan van de VR6.
In het verleden was hij werkzaam in de ICT, o.a. 12 jaar in de USA, 2 jaar
in Zwitserland en 2 jaar in Frankrijk. Na terugkeer in München wist hij

‘Oud’ vs ‘nieuw’ tijdens de introductie-Horex show
in Voerde (D) op 10 januari jl.
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Horex show bij Motorradhaus Schneider te Voerde (D)

nog niet wat te doen. Tijdens een motorrit in 2004 met vrienden door de
Alpen kwam het thema ‘s-avonds op de inbouw van een VR6-motor in een
motorframe en niemand wist of dat ooit verwezenlijkt was. Een vriend
ging dat eens precies uitzoeken en het bleek inderdaad, dat zoiets nooit
was voorgekomen. Een andere kennis, die op het patentbureau werkzaam
was, zocht eens haarfijn uit of er patent op berustte. Ook dat bleek niet het
geval te zijn en vanuit dat gegeven nam hij contact op met de technische
leiding van Volkswagen om er gesprekken te voeren. Bij die gesprekken
werd overeengekomen dat Clemens Neese samen met een paar technische
mensen de tekeningen van het VR6-blok mocht inzien en tevens erover kon
beschikken om op basis hiervan een blok te ontwerpen, dat voor inbouw
passend zou kunnen zijn. Volkswagen stelde alleen de eis dat technische
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verbeteringen ook door Volkswagen mochten worden gebruikt, dus een
win-win overeenkomst.
Na een lange tijd van overwegingen en constructieve ideeën werd besloten deze constructie te patenteren, maar daartoe moest eerst een firma
opgericht worden en natuurlijk was ook daar flink over nagedacht. Een enquête onder een groep mensen wees uit welke naam uit de motorwereld
het meest tot de verbeelding sprak en of je het gelooft of niet, onder zowel
jong als oud, zowel mannelijk als vrouwelijk kwam het merk Horex naar
voren, dus procentueel een erg hoge notering in de onderzoeks-statistiek.
Nu was het nog niet eenvoudig om de naam Horex te bemachtigen. Het
bleek dat de Fa. Rawema de rechtmatige eigenaar was en er een hoge som
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met vijf nullen ervoor wilde hebben. Dit
was natuurlijk geen haalbare kaart en men
kwam een optie overeen voor een bepaalde tijd om deze naam te mogen gebruiken
en Rawema zou dan profiteren van een
marge bij positief verloop. Om op de Fa.
K.T.S. (Kirsten Technische Systeme) terug te
komen; deze is betrokken bij het project en
ontwikkelt o.a. het motormanagementsysteem, waardoor ze dus een hoog aandeel
in de Horex ontwikkeling heeft. Echter is de
aansturing van een motorfiets geheel iets
anders, dan wat ze tot nog toe bij tanks en
pantservoertuigen hebben gedaan en te
wensen is, dat dit een net zo goed systeem
wordt als bij Bosch of zelfs beter. Clemens
Neese heeft er het volste vertrouwen in en
zegt ook dat de aluminium gegoten frames
uit dezelfde fabriek komen als waar Ducati
ze vandaan krijgt, namelijk uit de Po-streek
in Noord-Italië, rondom Emilio-Romagna, bekend van de aardbeving in mei
2012. Ook de versnellingsbak komt uit dezelfde fabriek als waar BMW en
KTM deze laten vervaardigen in Italië. De velgen zijn van het merk PVM,
dus een bekend gegeven in de motorwereld. Een prototype in wording is
een velg met draadspaken uit het midden geplaatst. Hier moet echter nog
veel testwerk worden gedaan en is op dit moment nog geen optie om toe
te passen. Wel was deze uitvoering te zien op de Intermot in Keulen van
3-7 oktober 2012.
De kunststoftank is een verhaal apart. Clemens Neese wilde perse de tank
niet breder bouwen dan het motorblok van 429mm en ook de hoogte
was beperkt. Gevolg hiervan is dat de tank slechts 17 Liter benzine bevatten kan. Doordat de tank uit een kunststofproduct is vervaardigd, moest
de wandsterkte in een kritisch bereik bijna 10mm dik worden gemaakt.
Hierdoor heb je aan de achterzijde slechts heel weinig ruimte om benzine
HOREX CLUB NEDERLAND
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op te nemen en de vraag komt dan op of de benzine snel genoeg naar de
inspuiting kan worden getransporteerd. Hier moeten de testritten meer
uitsluitsel over geven binnenkort. Een tank uit aluminium of staal was in
dit stadium te duur, echter is het wel zo dat bijvoorbeeld in de USA geen
motor met kunststoftank wordt toegelaten, omdat een kunststoftank benzinedampen in kleine mate doorlaat en dat wordt niet gedoogd. Zodoende
zal deze VR6 voorlopig geen terrein worden voor de US-markt. Op de Intermot zullen ook andere tankbelijningen te zien zijn, zodat de toekomstige
klant hier zelf zijn voorkeur kan bepalen.
Ook zullen er nieuwe accessoires te zien zijn voor deze VR6. De voor-en
achtervering zijn van White Power en dat behoeft samen met de remmen
van Brembo geen verder betoog.
Bij de rondgang door de Manufaktur valt op dat er nog niet veel blokken
klaar liggen. Clemens verklaart dit met het feit, dat de tandwielen van de
versnellingsbak niet goed geslepen waren en dus gereclameerd werden.
Wel liggen er diverse framecomponenten en ook het magazijn ligt vol met
diverse onderdelen, wat dus duur kapitaal is.
Trots toont Clemens de innovatieve grafietsmering, ontwikkeld door de
fa. Schunk, dat aangebracht is op de achtervork. Deze zorgt ervoor dat de
ketting bij elke aanraking met deze smering, een beetje grafiet opneemt
in droge vorm en zodoende zorgt voor een perfecte onderhoudsvrije
smering. Ook is het uitlaatsysteem verder geoptimaliseerd; de drie uitlaatbochten van de voorste cilinders worden naar rechts geleid en de 3 achterste naar links naar telkens één katalysator. De twee katalysatoren zijn nu
verder naar voren geplaatst en bereiken hierdoor sneller de temperatuur
die nodig is. Na de katalysator lopen de bochten samen naar de rechterzijde in 2 uitlaatdempers.
In het glas van de koplamp zit een verhoging met het Horex-embleem. Of
dit ook een speciaal effect geeft in het donker, ben ik vergeten te vragen.
Het achterlicht loopt mooi door tot aan de buddyzit, maar het glas is nog
niet perfect. Waar de bevestigingsboutjes zitten, verkleurt het glas naar
wit. Misschien een verkeerde kunststofsamenstelling van de fabrikant,
waardoor dit euvel meteen is gereclameerd en zal worden opgelost voor
HOREX CLUB NEDERLAND

maart 2013

17
uitlevering van de eerste motoren.
De dynamometer-rollenproefstand met cardanaansluiting naar het blok
lijkt me zwaar over-gedimensioneerd en zal wel een optische functie hebben, want dit soort proefstand is meer iets voor grotere tandwielkasten
en het VR blok zal hiermee niet bepaald geoptimaliseerd kunnen worden.
Clemens Neese wees er overigens op, dat het echte testwerk bij de T.H.
van München plaats vindt.
Al met al een interessante ontmoeting met een motor, die gemaakt wordt
door een jong team en componenten voor 90% uit Europese landen. We
bedanken Clemens Neese voor de genomen tijd en spreken af bij de opening van het Horex Museum in Bad Homburg aanwezig te zijn.
Albert Eringfeld
advertentie
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Financieel verslag 2012
Met genoegen presenteer ik hieronder het financieel jaarverslag van de
Horexclub Nederland over het jaar 2012.
Ter toelichting kan ik de leden het volgende meedelen:
Onze club staat er financieel goed voor! Het aantal leden is in 2012 stabiel
gebleven (± 80).
Dankzij uw medewerking is de gezamenlijke contributieachterstand
teruggelopen van € 1000,- (2010) naar € 620,- (2011) tot € 280,- (2012).
Tegelijkertijd is het saldo op onze bankrekeningen gestegen van ± € 3800,(2010) naar ± € 5100,- (2011) tot ± € 5500,- (2012).
Het batige saldo op het Horex Treffen in IJzerlo was bijna € 300,-. Wij
danken de familie Eringfeld voor hun eendrachtige samenwerking! Door
hun inzet hadden wij een mooi, boeiend en wederom erg gezellig treffen in
IJzerlo. Met een positief financieel resultaat!
U kunt zien dat de drukkosten van ons Horex clubblad ± € 200,- meer
bedroegen dan in 2011. De belangrijkste oorzaak is de productie van ons
100e clubblad. Dit is in een extra grote oplaag en full-color uitgevoerd. Het
is een prachtig en historisch bewaarnummer geworden.
Als nieuwe kostenpost ziet u, dat het bestuur heeft besloten tot het geven
van een “bijdrage afschrijving laptop”. Dit betreft een tegemoetkoming
voor de redactie bij de productie van ons fraaie en representatieve
clubblad.
Voor het overige zijn de kosten en baten 2012 vergelijkbaar met die in
2011.
Tijdens ons treffen begin juni in Akersloot is de financiële administratie van
de club desgewenst bij mij in te zien.
Met vriendelijke groet,
Paul Hoornweg
Penningmeester HC NL
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Internationaal Horex Treffen Denemarken
(21 t/m 23 juni 2013 in Kopenhagen)

De Noorse Horexclub organiseert dit jaar
weer haar 2-jaarlijkse internationale Horex
Treffen, ditmaal in het zuidelijke deel van de
hoofdstad van Denemarken, Kopenhagen!
Je kunt je inschrijven via de website van de
Noorse club, welke deels in het Duits is opgesteld (check deze link; http://
www.horex.no/DTreffen2013.htm). Via een link op deze site wordt je naar
een hostel/hotel doorverwezen, alwaar je op voorhand een kamer kunt
reserveren. Uiteraard kun je je ook aanmelden via Makis Tsivitzis van de
club zelf. Doe dit telefonisch op +46 28119099 of per e-mail; makismc@
hotmail.com.
Afgelopen jaar in IJzerlo waren er ook 3 leden van de Noorse club op ons
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treffen (Makis, Harald en Arne). Je weet vast nog wie ze zijn, de 2 laatstgenoemden kwamen totaal verregend aan op hun oude BMW’s helemaal
vanuit Noorwegen. Het zou leuk zijn als enkele leden besluiten aanwezig te
zijn in Kopenhagen.
Het treffen is een gezellig samenzijn met Horexliefhebbers uit Noorwegen,
Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland. Er is o.a. een toerrit georganiseerd naar een scheepvaartmuseum in Roskilde. Mocht je verder nog
vragen hebben, kun je deze ook stellen aan Makis.
De redactie

Waar gebeurd verhaal !!!

(naar een vrije vertaling van Husoko)

In de jaren ‘70 werd mijn Horex Regina met LS 200 bak gebruikt als
alledaags vervoermiddel. Ze bracht me betrouwbaar en braaf naar mijn
werk en deed tevens dienst als gezinskoets, als er weer iets op het plan
stond. Een klein beetje was ze gemoderniseerd, o.a. een verende swing
achtervork en een stevig bagagerek, die zijn naam ten volle eer aandeed.
En last-but-not-least een vette 12 Volt dynamo (middels V-snaar aangedreven), die ook een behoorlijke stroomopbrengst van 35 Ah produceerde
en zodoende een halogeen lamp en ook fatsoenlijke knipperlichten konden laten branden. Ik zeg U eerlijk, mooi zag het er niet uit met al die pruttel aan de motor. In mijn brein spoken nu nog de spottende opmerkingen
rond van de puristen, de mooi weer-rijders, zeg maar. Voor mij en natuurlijk mijn gezin telde echter het veiligheidsaspect, in het dagelijkse verkeer
en in het bijzonder in het donkere jaargetijde, meer dan een pronkmotor.
De ombouw van een Regina achtervering naar een swing vork is reeds
vaker beschreven en behoeft geen krans. De ombouw naar een 12 Volt
lichtinstallatie moet echter wel even worden verhaald, want dat was nog
een hele klus. Van een oud defect 6V anker werden de wikkelingen geheel
verwijderd, totdat slechts de naaf ervan overbleef. Een V-snaarschijf werd
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passend gemaakt en op deze naaf geperst en deed zo dienst als aandrijving
voor een achter de cilinder gemonteerde dynamo. In de grondplaat van
de oude Noris-unit, verbleven alleen nog maar de condensator (van een
Opeltje) en het pertinax aansluitpunt (15-30-61). Vanzelfsprekend moest
het smeerviltje ook nog zijn dienst blijven doen om de nok van de vervroeger te smeren. Ze werd eenvoudig aangeklonken aan het bladveertje
van de uitgerangeerde onderbreker en precies daar bevestigd, waar normaal de veer van de contactpunten aangeklemd wordt.
Dit alles functioneerde prima gedurende vele jaren, maar toen kwam de
tocht naar het Horex Pinkstertreffen in 1978 naar Singhofen. Deze tocht
werd samen ondernomen met mijn vriend Rolf, ook op een Horex-span.
Moedertje zat achter op de duo (van een Honda Black Bomber), de beide
zonen waren nog klein genoeg om ze achter elkaar te proppen in het LS
200 zijspan.
Natuurlijk moesten ook de campingspullen en de benodigde levensmiddelen er nog in gevroemd worden. Het was helemaal niet veel..........., zei
mijn vrouw, maar van de Regina zag je nauwelijks nog iets. Tot op die dag,
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verdroeg de motor dit alles zonder te morren, maar uitgerekend nu, op
een klein stukje voor Singhofen, begon ze te stotteren. Op het eerste stuk
liep ze eigenlijk nog normaal, af en toe hield ze in en begon te bokken,
maar enfin we kwamen aan op het terrein.
Na het begroetingsritueel werd eerst de tent (het was me toch een hondenweer) opgezet, voordat wij mannen op onderzoek uitgingen naar de
oorzaak van het slechte lopen van de Regina. Bij Rolf zijn motor was ook
wat aan de hand, er was een olieschraapveer gebroken (men kan vandaag
de dag nog ruiken waar we overal langsgereden zijn) en bij mij begon het
zoeken naar het onbekende, echter zonder succes.
Tijdens de rondrit liep de Regina geheel normaal, tja…!!!!
Ook het mooiste en natste treffen ging ten einde. In het fijne vooruitzicht van een droog huis werd de motor weer beladen en gingen we op
weg. Echter al na een paar kilometer begon de Regina weer te bokken. Te
zwaar beladen misschien?! Op de autoweg was het bijna niet meer vol te
houden, waardoor de eerstvolgende parkeerplek de onze was.
Gelukkig voor ons reed een bevriend echtpaar met hun VW golf achter
ons aan en dat was maar goed ook, want bij het urenlang zoeken naar de
oorzaak van de ellende werden de vrouwen en kroos ongeduldig en dus
werd besloten hen bij het bevriende echtpaar in de Golf te stoppen en
alvast naar huis te vervrachten.
Vriend Rolf met zijn oudste dochter en ik bleven op de parkeerplek om de
Horex weer aan de praat te krijgen. Het was een zoektocht zonder succes,
totdat de schemering begon in te zetten.
Toen ik voor de zoveelste keer het ontstekingstijdstip controleerde, viel
me plotseling een vonkje op die niet in het bereik van het bovenste punt
kwam!! Nog een keer de krukas rondgedraaid en dong, een vonkje bij
het bereiken van de hoogste stand van de vervroegernok. Heilige strozak,
waarom?!
Feit: het smeerviltje was doorgesleten en de bladveer liep nu tegen de nok
van de vervroeger en veroorzaakte zodoende de tweede vonk.
Nadat nu de veer was verbogen, liep de koningin weer zoals het hoorde.
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Echter slechts voor een paar kilometer, kort voor de parkeerplaats Siegburg, dwong mij een eraf gevlogen uitlaatbocht, tenminste dat dacht ik, tot
een nieuwe stop op de pechstrook. De ontnuchtering was echter vreselijk.
In plaats van de eraf gevlogen uitlaatbocht, zag ik een stuk koppakking tussen de uitlaatbochten doorsteken.
We namen tot aan de parkeerplaats Siegburg de koningin op sleeptouw. In
het licht van de parkeerplaats zouden we wel even een nieuwe koppakking
monteren. Maar wat na demontage van de cilinderkop tevoorschijn kwam
was verbijsterend.
Het dichtvlak van de
kop, was tot op een
breedte van 25mm
en een diepte van ca.
3-4 mm eenvoudig
weggesmolten en
naar buiten geblazen. We schoven het
zijspan tot voor de
ingang van het restaurant en vroegen
de kassamedewerker
om een oogje in het
zeil te houden. Ik klom in het zijspan van Rolf en we reden naar huis.
Een cilinderkop, die halfklaar in mijn werkplaats lag, moest nog even
klaargemaakt worden. De kop was er niet zomaar één, want ze had een
uitlaatklep van een BMW 700 (auto) en een inlaatklep van een Citroen
(Snoek ID 19) met een hoek van 30 graden en de klepstelen waren 8mm.
De klepzittingen moesten nog worden ingeslepen, de veerschotel moest
worden veranderd en alles moest nog worden gemonteerd en uitgeprobeerd was dat ook nog nooit.
Na een paar uur slaap en het klaarmaken van de kop reed ik met een
geleende auto en een bak vol allerlei gereedschap weer naar mijn vriend
Rolf (die had zich, net als ik, afgemeld op zijn werk voor de Pinksterdinsdag) om met hem de goede oude Regina bij het restaurant Siegburg weer
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vlot te trekken. Beste Rolf, ik bedank je nog vandaag voor je hulp, deze
belevenis heeft onze vriendschap bijzonder verdiept en ik hoop, dat ik nog
de gelegenheid krijg om mij een op zelfde manier te revancheren.
De cilinderkop was snel verwisseld. Rolf trok eerst de bouten een beetje
aan. Toen zei hij: “de rest doe je maar beter zelf.” Dus nam ik de 14-er
steeksleutel van hem over en trok zoals het hoort, kruiselings moer voor
moer met gevoel aan. De laatste bout, rechts vooraan, had een bepaalde
aversie ontwikkeld tegen aandraaimomenten. Met een verontwaardigd
‘pang’ brak ze gewoon af!! Nu was goede raad duur. Rolf had in zijn
meegenomen assortiment nog wel een boutje, maar de aanvankelijke
vreugde, veranderde al gauw in een nachtmerrie. De bout had M12 draad,
waar het eigenlijk M10 zou moeten zijn.
Nu doemden er verschillende scenario`s op:
1.
hoe krijgen we de afgebroken bout uit de cilinderkop?
2.
hoe krijgen we een M12 draad in de cilinderkop?
3.
hoe krijgen we een M10 draad op de nieuwe bout?
Een M12 draadboor hadden we niet, echter wel een M10 draadsnijmoer.
Dus bleef er maar één optie over; de nieuwe tapbout moest veranderd
worden in een M10-bout. Tot ons geluk konden we het reststuk van de
oude bout in de cilinderkop er met een drevel en hamer uittikken. Vervolgens werd de nieuwe tapbout met twee M8 moeren en een beugel aan
het achterframe bevestigd en konden we de 12mm bout tot op 10mm afvijlen. Mooi rond werd de bout natuurlijk niet, maar het bleek voldoende,
om er M10 op te snijden.
De rest van het verhaal is gauw verteld. De cilinderkop hield stand gedurende de rit naar huis en ook nog lang daarna. In mijn brein rijpte een
plan tot scheiding … na 14 jaar trouwe dienst!
Een Sanglas 500 leek wel wat op een Horex en dit werd mijn volgende
dienstfiets. Echter is nu het tijdstip aangebroken om weer aan een Horex
te sleutelen, maar nu wordt het een HuSoKo (Huth Sonder Konstruktion).
Het is nog niet klaar, toch zijn er al wel enige foto`s te bewonderen.
Husoko
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Agenda
15-17 maart Veterama Hockenheimring op het Motodrom terrein (nieuwe locatie van deze welbekende voorjaarsbeurs), alwaar Vettel, Alonso en de rest van hun circus gas geven. Info; www.
veterama.de
30 maart Motorbeurs Hardenberg, sportpark de Boshoek. Info; www.
motormarkthardenberg.nl
07 april Motopia motor-event op het DRU-terrein (oude gieterij) in
Ulft. Info; www.motopia.nl
20-21 april Hoogstraatse Oldtimerruilbeurs in België. Info; www.hoogstraatse-oldtimerbeurs.com
20-21 april Vintage Revival in Autodrome Montlhèry (F). Info; www.
vintage-revival.fr
17-19 mei 59. Horex Sternfahrt Poppenhausen/Fulda (D), zie aanmeldingsformulier
18 mei Oldtimerfestival aan de Hoogeveenseweg 30 in Balkbrug.
Info; www.oldtimersbalkbrug.nl
31 mei t/m Tour de Luxembourg voor historische voertuigen. Info;
02 juni www.fuussekaul.lu
31 mei t/m Horex Treffen Nederland in Akersloot (zie 2 & 3 en het in02 juni schrijfformulier)
21-23 juni Internationaal Horex Treffen Norske Horex Club in Kopenhagen (DK). Zie artikel in dit blad. Verdere info; www.horex.no
27 juli Historische motorrace Barneveld op het industrieterrein
Harselaar. Info; www.motorracebarneveld.nl
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