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Voorwoord
De troonswisseling heeft mij aan het denken gezet, al sinds 1986
heb ik mij beziggehouden met de club. Toen Fred Beelen de voorzittershamer in 2000 aan mij overdroeg dacht ik dit wel een jaar of 10
vol te houden. Inmiddels wordt het dit najaar alweer 13 Jaar. Tenzij
er binnenkort al iemand anders is die de club voorzitten wil zal ik
het tot juni 2015 blijven doen. Daarna zal ik plaats maken voor een
opvolger. Andere mensen brengen nieuwe ideeën en inzichten. Dit
kan de club alleen maar ten goede komen. Maar eerst nog het treffen in Akersloot.
Ik hoop vele van u te ontmoeten, en van gedachten te kunnen wisselen.
Groet Gerard
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Treffen Akersloot

(31 mei t/m 2 juni 2013)
Op
het
moment
dat
jullie
dit

lezen, staan de motoren hopelijk al startklaar met verse olie en
volle accu. Wij hebben de laatste weken hard ons best gedaan om
er het weekend weer ouderwets gezellig te maken. De toertocht is
uitgezet, de
barbecue is
besteld.
25 april zijn
we voor
de laatste
puntjes op de
i nog even op
de camping
geweest. De
geitjes zijn
druk bezig
het gras te
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maaien van ons veld en we hebben met Gerard, de camping baas,
de veldindeling e.d. besproken.
Wij hopen op mooi weer en op een grote opkomst. We zien jullie
graag 31 mei op camping De Boekel in Akersloot, vlak onder de rook
van Alkmaar.
De organisatie

Uit de oude doos

Foto’s van oude bekende Sylvain uit Frankrijk

Originele leveringsfoto’s uit
de jaren ‘50 van de vorige
eeuw van de Regina 400 van
Sylvain (op deze pagina en de
eerste op pagina 5).
Originele foto van de Salon
International de l’Automobile
et du Cycle in 1956 te Paris
(F) 2e foto pagina 5.
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USA-member van de grote Horexfamilie
Deze Horex is van Chuck Sinatra (jawel, familie van!) uit New
York. Met deze Regina won hij begin april de eerste prijs tijdens
een Motormanifestatie in Charlotte (USA)
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Motopia Ulft (07 april 2013)
90 jaar Horex; 1923-2013

Niet gek veel
belangstelling
bij wat toch wel
de meest interessante stand
van heel Motopia was!! ;-)
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Wel veel interesse in de jongste telg van
de Horexfamilie, de VR6

Daar er in de wintertijd niet al te veel te
doen is, was het een
mooie gelegenheid
om eens aan dit evenement deel te nemen.
Inderdaad bleek dat
de gieterijhal lang niet
volgeboekt was en
er een plaats beschikbaar was van wel
30m2, waar kom je
dat nog tegen?!

De bedoeling was dat er van alles
op motorgebied te zien zou zijn en
daar moesten dan natuurlijk ook de
Horex-motoren bij staan, temeer
omdat het direct om de hoek was en
het tevens een mooie gelegenheid
bood om de nieuwe VR6 roadster als
primeur te promoten in Nederland.
Dus contact opgenomen met Horex
GmbH in Augsburg en die vonden
het geen probleem om de motor ter
beschikking te stellen. Het thema
werd dus 90 jaar Horex met de
oudste, een 250cm3 ohv model uit
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1923 en de VR6 van 2013. Vervolgens maar afwachten of er interesse voor Horex in het algemeen zou zijn, misschien een nieuw lid of
een opmerking over het één of ander, dat het nieuwe model er niet
uit ziet of dat men vroeger ook een Horex in bezit had.
En inderdaad was het ook nu weer zo; een man uit ‘s-Heerenberg
had vroeger een Regina gehad, maar helaas weer van de hand
gedaan.
De buurman tegenover, bekend van de Goldstars, Ad Ridderhof, had
in zijn jonge jaren een heuse Imperator zijn eigen gekend, misschien
komt hier wel de bekende slogan van Bennie Jolink vandaan, “oe
oe oerend hard”. Maar ook Bennie, die ook op Motopia een cross
demonstratie gaf, vond de Regina met zijspan eigenlijk toch nog net
iets mooier dan de VR6, maar hij had natuurlijk nog niet het geluid
gehoord van de VR6.
Natuurlijk was dat de avond ervoor al gauw even getest en eigenlijk
klinkt het alsof je 3 Regina`s tegelijk laat lopen, een symfonie van
onvergelijkbare Horex-klanken. Dat is dus even goed gelukt, een
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onmiskenbare sound, rauw en ongetemd. Het duurt even voordat ze
op temperatuur komt, maar wat wil je ook bij een temperatuur van
net nul graden.
‘s-Morgens rond zeven uur kwam Kaj al aanrijden met het zijspan,
het vroor nog een graad of 8, een zeer koude aprilzondag, en in
optocht ging het door de mist naar Ulft. Daar aangekomen was het
betrekkelijk rustig, het was wachten om naar binnen te komen. Er
was slechts één gang voor zowel in als uit en dat leverde de nodige

vertraging op, maar de show ging pas los om 10 uur, dus nog alle tijd
om de boel neer te zetten en een rondje te lopen om te zien wat er
zoal te verwachten was.
De VMC had een grote stand met een 10tal vooroorlogse motoren,
o.a een Peugeot uit 1902 en diverse andere interessante motoren.
Er was veel werk in gestoken. Ook vele lokale mensen, die hun spullen er neergezet hadden. Er waren diverse tuningbedrijfjes voor het
snelle werk op de racetrack, de modelaanbieders en wat je steeds
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meer ziet, de sieradenwaar en aanverwante spullen, die mijns
inziens op zulk een event niet thuishoren, maar de evenementenboer zal dat een zorg zijn.
Ook was er iemand, waar je een nabouw veteraan kon bestellen, gemaakt in India onder de naam Janush. Ik vraag me af wie zoiets gaat
kopen, een nieuwe 1 cilinder veteraan anno 2013.
Ook de pers was vertegenwoordigd in de vorm van de bekende regionale matadoren, die de van tevoren aangemelde motoren gingen
beoordelen op schoonheid. De uitslag hiervan waren een DKW en
een Kreidler op de topposities. Daar kan je over redetwisten, als
je ziet dat er ook een zeldzame Humber bijstond. Het Motorrijwiel
overhandigde de prijzen en dat zal wel in goede aarde zijn gevallen,
want er waren een boel blijde gezichten.
De man van het Motorrijwiel mocht ik er fijntjes op wijzen dat de
VR6 een primeur voor Nederland was, want dat was de goede man
nog niet eens opgevallen. Misschien komt er dan toch nog eens
iets van Horex in dit klassieke tijdschrift in een volgende uitgave.
Of er van Utopia een volgende uitgave komt zal twijfelachtig zijn,
want zo heel veel publiek was er niet en een entreeprijs, zoals in
Hardenberg, zat er helaas niet in. De gieterijhal zou evenwel prima
geschikt zijn voor zo’n beurs, maar daarmee ben je er nog niet. We
wachten het af.
AE
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VETERAMA; Hockenheim
Dit jaar was Veterama-Hockenheim voor het eerst, verplaatst vanuit Ludwigshafen naar de paddock van het circuit op Hockenheim.
De termijn was al vroeg in het jaar, eigenlijk veel te vroeg, want het
was er berekoud! ‘snachts vroor het een
graad of 10 en overdag
wilde het ook niet echt
warm worden. Ook de
animo was erg terughoudend.
Toch waren er wel
leuke spullen te vinden, o.a. de spullen
op de foto, een krukas
en cilinder met kop
van een 350 o.h.v. Bij
de krukas is sterk op
gewicht bespaard en
de cilinder is geheel uit
aluminium gemaakt.
Het gekke was dat
deze spullen in een
doos lagen, waarbij de
vraag gesteld werd;
“wie weet hier meer
van?” Alle Horex-specialisten liepen eraan
voorbij, maar Axel
Butterweck, mede-iniHOREX CLUB NEDERLAND
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tiator van Het Horex
Museum, had de
dag van zijn leven.
Originele racespulletjes vind je bijna
niet meer, maar
hier dus wel en Axel
kon er niet over uit.
Misschien komen
we het wel een keer
te zien in Bad Homburg, als de rest van
de puzzel bij elkaar
geschoffeld wordt.
Over het geheel
genomen waren vele exposanten niet tevreden en massaal gingen ze
zaterdag al weer weg, wat ook weer grote voordelen had, aangezien
het zo ‘s-nachts lekker rustig bleef. Benieuwd of er een volgende
Veterama in Hockenheim komt?!
AE
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Originele advertentie; Regina Sport 2
(blz. 14 t/m 17)
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Hardenberg

Kort verslag van dé beurs van het noorden
Was er al een tijdje niet meer naar deze motorbeurs geweest, maar
had niet kunnen bevroeden dat er zoveel mensen op af kwamen.
Alle parkeerplaatsen waren al behoorlijk bezet om 8 uur en overal
liepen mensen te sjouwen.
De koffiestand was dicht omringd en ook de worstenboer had klandizie in overvloed, maar wat wil je ook, een entreeprijs van € 4,- is
een Nederlands uitje wel waard. Onderweg dacht ik nog rechtsomkeert te maken, want er vielen dikke sneeuwvlokken en de weg zat
onder de prut.
Wat viel er te zien? Er stond o.a. een prachtige, ongerestaureerde
dubbelzuiger Puch. Ze liep in één klap en een liefhebber had al
gauw de conclusie getrokken, die is voor mij. Ook in de tenthal een
enorme oploop, zeker toen er dikke vlokken vielen, kon je nauwelijks
nog vooruit komen. Buiten was het toen iets rustiger, een prachtige
originele NSU Max aangeboden door een coryfee in motorland
stond te vonkelen tussen de sterren van sneeuw, verbazingwekkend
was ze nog niet verkocht, misschien wel een buitenkans voor de NSU
liefhebber. Het aanbod viel niet eens tegen, beter dan dat je gewend
bent in Rosmalen of wat ooit Utrecht was.
De noordelingen verstaan hun vak en weten mensen te trekken. Dat
moet gezegd worden.
AE

DM rit - 2013
Zondag 30 juni 2013 wordt de DM – rit gereden. Dit jaar te organ-

iseren door HCN – Heinkel Club Nederland. Een tourtocht van scooters – motoren en klein automobielen, die minimaal 25 jaar oud en
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van origine … van Duitse makelij. De DM – rit is ooit opgestart door
BMW Club Nederland en later wisselend door andere clubs.
Alle Duitse Merkenclubs worden aangeschreven om hun leden op
te roepen aan deze rit deel te nemen. Het is een bonte stoet van
merken als Horex, BMW, NSU, Zündapp, DKW, Maico, TWN, Adler en
natuurlijk de Heinkels.
Het vertrekpunt is bij Van Der Valk in Tiel – aan de A15. Centraal
bereikbaar met een goede parkeerfaciliteit.
- Vanaf 10.00 uur is de organisatie aanwezig voor de inschrijvingen etc.
- Vanaf 11.00 uur kunnen de rijders starten die individueel willen rijden aan de hand van een ritlijst of navigatie info.
- Om 12.00 uur start de laatste collectieve groep om volgens
het door en voor elkaar systeem (gelijk aan ons eigen followup-systeem) te gaan rijden. D.w.z. bij rechts of linksaf stopt
de 2e rijder op de verkeersveranderende situatie om alle
volgende rijders de te rijden richting aan te geven. Als voorlaatste voegt hij / zij dan weer in. Er is dus een vaste kop en
sluitrijder te herkennen aan rood en groen hesje. Bij rechtdoor hoeft geen rijder te stoppen.
- Er rijdt een bezemwagen mee. Deze start om 12.30 uur.
- Kleine storingen dienen zelf te worden verholpen en als het
echt niet kan dan met de bezemwagen naar huis.
Voor aanmelden en vragen …
Louis Heijink de ritmeester 040-2621369 - Herman Aalbers secretaris 06-51996781
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Agenda
31 mei t/m 02 juni

Tour de Luxembourg voor historische voertuigen.
Info; www.fuussekaul.lu

31 mei t/m 02 juni

Horex Treffen Nederland in Akersloot (zie blz. 3 & 4)

21-23 juni

Internationaal Horex Treffen Norske Horex Club in
Kopenhagen (DK). Nadere info; www.horex.no

23 juni

24e Hunnebed VMC rit te Gieten. Locatie; Café Veninga, Boddeveld 2 in Gieten. Start; 11.01u.

27 juli

Historische motorrace Barneveld op het industrieterrein Harselaar. Info; www.motorracebarneveld.nl

3 & 4 augustus

Euregio Oldtimer Festival Megchelen. Info; www.
oldtimersmegchelen.nl

18 augustus

Int. Oldtimerbeurs Autotron te Rosmalen. Info;
www.autotron.nl

18 augustus

Eerbeekrit voor veteranen en klassiekers. Start
11.00u. vanuit Grand Café De Korenmolen, Kanaalweg 3 in Eerbeek.

23 t/m 25 augustus

Vehikel Oldtimer Motor Markt. IJsselhallen Zwolle.
Nadere info; www.vehikel.com

24 & 25 augustus

48e Internationale Hengelo VMC ritten. Tevens 18e
VMC familiedagen. Info; www.hamove.nl
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