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Voorwoord
Aan de reacties van de leden die het afgelopen treffen in Akersloot hebben bezocht, bleek dat men zich weer goed geamuseerd
heeft. De temperatuur had iets hoger gemogen, maar dat mocht
de pret niet drukken. De feeststemming werd nog verder verhoogd toen Nico Hooykaas aanbood het treffen in 2014 te willen
organiseren. Hij heeft inmiddels al een camping gevonden. Het
applaus dat Nico na zijn vermelding kreeg, bleef zich nog twee
keer herhalen toen Rina en Freddy Huzen meedeelden dat zij
het treffen in 2015 wilden doen en toen de families Woordes en
Vervelde aanboden het treffen in 2016 te willen regelen hebben
we allemaal een extra vochtige versnapering genomen. Dit had als
gevolg dat de speciaal aangekochte “Huppelolie” eerder op was
dan gepland. Maar ik heb niet de indruk dat iemand iets tekort is
gekomen. Onze Koninklijke club fotograaf Bart heeft vele foto`s
gemaakt en deze zullen te zijner tijd door Frank op de website
geplaatst worden en wellicht zal Mikel er enkele in ons clubblad
plaatsen. De vooruitzichten dat het treffen in de komende jaren
alweer toevertrouwd kan worden, stelt ons gerust.
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Onze vakantie hebben we door gebracht in Tsjechië. Vele kilometers (mooie) wegen hebben de Horexen afgelegd. Op zaterdag 10
augustus zijn we te gast geweest bij een groot opgezette oldtimer bijeenkomst van voormalig Oostblok voertuigen. Het leeuwendeel was van de bekende Oostblok fabrikanten maar ook zeer
interessante weinig gemaakte voertuigen uit dezen landen. En op
een van onze tochten kwamen we langs het circuit van Brno. Daar
werden trainingen gehouden voor de Moto Grand Prix. Op ons
verzoek een paar rondjes mee te mogen draaien werd negatief
gereageerd. Zij waren zeker bang voor te sterke concurrentie.
Wij hebben weer een prachtige vakantie gehad, maar we gaan
nog naar het nationaal veteraan treffen in Woerden en ook willen
we het webbvork treffen in Vierhouten niet missen. U ziet we
gaan nog leuke dingen beleven, naar ik hoop beleefd u ook veel
plezier met uw Horex.
Groeten Gerard

Treffen Akersloot
Het is weer voorbij de zomer, vandaag is het 1 september en
beginnen we hopelijk aan een lange nazomer, want de zomer kwam
pas laat. Tja, en voor je het weet is het weer winter en staan de
Horexen weer op stal. Na de zomer vakantie heb ik altijd moeite
met weer in het ritme komen en denk ik terug aan al het werk
wat dit voorjaar is verzet. In april lag natuurlijk de Imperator
nog uit elkaar. Die behoudens een nieuwe accu met bougies toch
heel Tsjechië heeft rondgetuft.
Ook het treffen is goed verlopen. De zorgen vooraf waren weer
voor niets, we hadden alles redelijk op tijd klaar, mede door de
eindeloos flexibele Vincent. Die donderdagavond al druk tot laat
bezig was. Hij weet altijd overal van alles te lenen zoals een tent
met sfeerverlichting en een beamer voor het projecteren van
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de foto’s. Het rustige tempo van de buurtsuper in Akersloot had
ik niet ingecalculeerd en ik stond voor het verkeerde adres in
Uitgeest voor het krentenspijsbrood, ook het grote koffiezet
apparaat van m`n moeder weigerde dienst maar gelukkig kon mijn
topmonteur dit repareren zoals hij altijd alles fikst. Zaterdag
ochtend heb ik nog bier en wijn bijgehaald omdat de catering
goede klanten had. Blij was ik met het wisselende barpersoneel
voor de catering. Het is alweer bijna normaal, dat May een groot
aantal loempia’s maakt, maar nu had ze zelfs een hele workshop
loempia vouwen georganiseerd waar we van hebben genoten,
geleerd en gesmuld. Ook hadden we dit jaar een verrassing in
de vorm van een heerlijk toetje. Regina had lekkere appelkruimel met warme vla gemaakt, super. En de vraag om een blokje
hout mee te nemen is ruim gehoord, we kregen het hout niet
eens op. De ploeg opruimers maakte samen licht werk waardoor
we alles eind van de zondag thuis hadden. Ook de viervoeters
bedankt voor het opruimen van de omgevallen soep. De volgende
dag hebben we statiegeld en overige spul teruggebracht en de
eindafrekening opgemaakt. We houden er weer leuke herinneringen aan over door onze topfotograaf Bart die de prachtige foto’s
inmiddels al heeft rond gestuurd. Ook zal Frank op onze website
weer een mooi fotoverslag plaatsen. Behalve de temperatuur was
het een geweldig weekend. Ik hoop dat Nico volgend jaar ook op
zoveel hulp kan rekenen. In ieder geval wel van ons, want je kan
het niet alleen. Allemaal bedankt voor de hulp en gezelligheid.
July

HOREX CLUB NEDERLAND

september 2013

5

HOREX CLUB NEDERLAND

september 2013

6

HOREX CLUB NEDERLAND

september 2013

7

HOREX CLUB NEDERLAND

september 2013

8

HOREX CLUB NEDERLAND

september 2013

9

HOREX CLUB NEDERLAND

september 2013

10
30e Horex Treffen 2013

Akersloot, Noord Holland (31 mei t/m 2 juni)
De familie Hilbers had dit jaar de eer om het treffen te organiseren in hun achtertuin en dat is hun meer dan gelukt. De
locatie Akersloot lag er perfect bij, een gemoedelijke camping
aan het Noordhollandsch Kanaal. De eigenaar van de camping had
zijn boerderij omgetoverd tot een rustparadijs voor boerengolfers en loslopende fietsers. Nu kwamen er een stelletje Horexconsorten de rust verstoren… Bij aankomst op donderdag moest
er eerst een poort worden geopend, anders kwam je niet binnen.
De voorschriften werden medegedeeld over hoe er gekampeerd
moest worden en in welke volgorde. Typische Hollandse polderen regelpolitiek. Voorschriften waar een gemiddeld genomen
mens geen behoefte aan heeft en zodoende ook geen gehoor aan
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kon geven. Maar na enkele
pogingen van de campingkoning was er tolerantie en
verliep alles zoals altijd,
volgens de regels der improvisatie en was de stemming opperbest.

Op vrijdag kon je met een
grachtenboot mee naar Alkmaar om de kaasmarkt, een
ritueel uit vroegere tijden,
nu een toeristisch hoogtepunt, te aanschouwen. Het
was er lekker druk en AlkHOREX CLUB NEDERLAND
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maars binnenstad is de moeite van het bekijken meer dan waard.
De kapitein van de grachtenboot besloot een extra tochtje langs
de welbekende Strijkmolens van de Schermerboezem te maken
en dat was een fooi op de plaats waard. Bij terugkomst waren
al vele Horex-fans gearriveerd en hadden hun tent en caravan
geïnstalleerd rond om het minimeertje en het aangrenzende
terrein van ‘Jannes de balkezel’. Ook de jonge ‘Nachwuchs-fans’
hadden hun miniracers in de provisorische paddock opgesteld en
begonnen alvast hun rondjes te draaien om maar geen minuut te
verspillen van het schema.
July en Gerard hadden ook de feesttent op orde gebracht en de
soep was al lekker op temperatuur. Er kon al niets meer misgaan
voor het verdere verloop. Aan het begin van de avond werd er
nog een tankbijvultocht gehouden naar Egmond aan Zee via leuke
weggetjes en bloembolvelden. Jammer genoeg werkte de temperatuur niet echt mee, berekoud. Na een gezellige avond ging iedereen een tukkie doen en de zaterdagmorgen bleef het gelukkig
en onverwacht droog. Na het ontbijt en de inmiddels befaamde
briefing van onze voorzitter kon het hoogtepunt van het treffen
beginnen, de rondrit.
In eerste instantie via smalle wegen in de Beemster naar het
eerste doel van de rit, een restaurant in Edam aan het IJsselmeer, alwaar lekker gesmikkeld kon worden. Jelmer had de
tocht goed voorbereid en nadien werd de rit voortgezet door
het prachtige Edam. Er werd koers gezet naar De Rijp, een oud
stadje met een rijk verleden toen er nog verbinding met de zee
was en ambachtelijke werkzaamheden tot grote bloei kwamen.
Dit alles werd ons duidelijk gemaakt in het Walvisvaart Museum.
Inmiddels is het een attractief toeristisch dorp van grote historische waarde. Na een uurtje werd er verder gekoerst naar
het beginpunt van de rit, maar nu met een pontje het Noordhollandsch Kanaal. Dit scheelt een behoorlijk stuk omrijden en een
dergelijk pontje pas erg goed in de nostalgische Horex toerrit!
Bij terugkomst kon je weer lekker bijkomen in de tent en even
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later begon May met haar kookworkshop voor loempia-recepten.
Nu maar afwachten wanneer het recept op de website verschijnt, zodat het eindeloos uitgeprobeerd kan worden. Anders
moeten we de loempia’s maar zo bij May bestellen, want ze
smaakten als altijd weer overheerlijk. Uiteindelijk werden ook
de vleeswaar voor de bbq bezorgd en kon het braaien beginnen.
Voor sommigen is het vaak weer problematisch om dat spul gaar
doch niet verkoold te krijgen. Later die avond was er een gezellig
samenzijn met een pilsje of wijn en de laatsten die er nog bleven
vonden nog een gestookt drankje, wat echter de andere morgen
een paar vraagtekens opriep. Dan kan een zonnebril echt uitkomst bieden de volgende morgen.

Al met al een geslaagd treffen en de algemene vergadering op de
zondagmorgen gaf ook een positief beeld voor de komende jaren;
- Treffen 2014 in de betuwe/omgeving Tiel georganiseerd door
Nico Hooykaas
- Treffen 2015 rondom Staphorst/Nieuwleusen georganiseerd
door de familie Huzen
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september 2013

14
- Treffen 2016 in Winterswijk door de families Woordes en
Vervelde
Bovendien twee nieuwe leden uit Duitsland, dus de club blijft vrij
constant en bovendien is een gezamenlijke tocht gepland om naar
het Horex Museum in Bad Homburg. Deze rit zal zeker de boeken ingaan, aangezien het plan is om dit met onze trouwe ouwe
Horex tweewielers via vele B-wegen te doen. Plan is om deze rit
in het voorjaar van 2014 te rijden en in het komende clubblad
vind je hier meer informatie over. Aanmelden kan bij onze secretaris Marc Hartman.
AE

Mededelingen van de Penningmeester

Afrekening van het Horexclub weekend in Akersloot van
31 mei – 2 juni 2013
Dit jaar danken wij ons jaarlijkse treffen aan onze voorzitter en zijn vrouw.
Dankzij Gerard en July (en met ondersteuning door Kees van Reeuwijk)
hebben wij prachtige tochten gemaakt in de kop van Noord-Holland. Wij
reden van Egmond aan Zee tot Edam aan het IJsselmeer. Kriskras door het
polderlandschap van Leeghwater: van Ursum tot Kwadijk met op zaterdag
een bezoek aan het mooie pittoreske museum in Graft – De Rijp. Ook het
weer zat mee. Er waren flinke zonnige perioden.
Dankzij de familie Hilbers hebben wij een andere kijk gekregen op de polders van het oude Holland. Hartelijk dank namens allen!
Ook financieel was het een succes, zoals uit onderstaand overzicht blijkt:
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Opmerkingen
Ons Horex weekend is bezocht door 41 volwassenen en 6 kinderen. We
hebben met zijn allen een gezellig, leuk en vol programma beleefd. De
camping was pico bello! Het was wel een ‘beetje fris’. Vooral ’s-nachts: met
al mijn kleren aan lag ik te rillen in mijn twee slaapzakken!
Gerard en July hebben goed ingekocht. Alles was in voldoende mate aanwezig en er was weinig over. Alles was tot in de puntjes verzorgd. Tot en
met een koelwagen voor alle eten en drinken. Onder strakke leiding van
May hebben we heerlijke loempia’s gemaakt.
Ook dit jaar hebben we voor € 37,50 per persoon heel veel “waar voor ons
geld” gehad. De totale inkomsten waren € 2.503,50. De totale uitgaven
waren € 2.359,10. Het positieve saldo bedraagt dus € 144,40. Wij voegen
dit toe aan de reguliere begroting.
Indien één der leden inzicht wil in de achterliggende boekhouding, betalingsbewijzen, etc. ben ik uiteraard te allen tijde bereid de gevraagde
gegevens te leveren.
Paul Hoornweg
Penningmeester HC NL

advertentie
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13e Treffen Norsk Horex
Club
21 t/m 23 juni in Kopenhagen-Denemarken

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Noorse Horex
Club werd het treffen buiten
Noorwegen gehouden. Makis
Tsivitzis had zich bereid verklaard dit karwei op te knappen
en samen met enkele kennissen
en natuurlijk het thuisfront, lukt dit ok wonderwel.
De locatie was in de voortuin van Kopenhagen, het centrum was slechts
een paar kilometers verderop. Bij het Danks-Hostel was parkeerplek in
overvloed en meer dan 100 slaapplaatsen stonden ter beschikking, van
slaapzaal met 6 bedden en centrale sanitaire voorzieningen tot afzonderlijke kamers, een prima oplossing dus. Kamperen was hier helaas niet
mogelijk en ook het meebrengen van eigen alcoholische versnaperingen
werd niet getolereerd. Dit willen ze graag zelf verkopen, wat nogal een
procedure was. Men moest eerst een lotje trekken en je beurt afwachten,
wat wel een half uur kon duren (wat een beetje aan degene lag achter de
receptie). Stress kent men hier dan ook totaal niet, wat ook op de autosnelweg goed te merken was. Alles gaat in een sukkeltempo, wat voor de
Horexen dan weer prima is, aangezien je makkelijk in- en uit kon voegen.
“Ieder nadeel heb z’n voordeel”, zoals Johan Cruijff al argumenteerde.
In het hostel waren natuurlijk ook andere gasten ondergebracht, zoals
jonge scholieren uit Noorwegen, toeristen uit China, fietsers uit België. Van
alles wat en uiteraard de deelnemers aan dit treffen, in totaal zo’n 37 man.
Schriftelijk aangemeld waren 22 personen bij Makis, maar de werkelijkheid was dat er meer mensen zin hadden in een gezamenlijke rit. Uit
Noorwegen waren o.a. Arne Bratland en Sigurd Bakken komen rijden vanaf
Haugesund. Ook was de Columbusman uit Kirkenes op de motor gekomen,
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echter op een BMW K100 samen met een kennis op een nieuwe V-Rod uit
Trondheim. Later volgde Björn Apelån met zijn nog. Uit Denemarken was
Bjarne Andersen op de Regina 06-er aanwezig en uiteraard Makis met zijn
stam. Verder een nieuw lid, nota bene slechts 4 km wonend van het hostel.
Zijn Horex moest echter nog nieuwe lagers hebben. Ook was er een nieuw
lid uit de buurt van Kopenhagen op een geheel ongerestaureerde Horex in
perfecte staat. Slechts 20.000km op de teller en nog nooit aan gesleuteld,
dus het kan nog steeds gebeuren dat iemand zoiets vindt. In dit geval was
het een 350-03 uit 1954.
Uit Duitsland waren op donderdag al enkele Horex-fans gearriveerd, een
groep uit Bimöhlen met o.a. Marcus Runge (83 jaar!) op de Imperator,
Gerhard Peeters op een Imperator met zijspan, de voorzitter van de Horex
Club Fulda was met hen meegereden, ook op een Imperator met zijspan.
Natuurlijk waren hier weer diverse begeleidingsmotoren bij. Verder enkele
Horex-mensen uit Esslingen bij Stuttgart en een groep uit Berlijn met o.a.
Hans Fabricius, rijdens met een Citation 500. En zeker niet te vergeten,
Heike en Lutz, die ook in Nederland present waren op hun ‘HO1’ en ‘HO2’.
Vanuit Nederland was Maarten Rigter nog afgereisd, die vrijdagavond ten
tonele verscheen na een lange trip vanuit Lübeck. Uiteraard konden wij
(Albert en Jetty) dit evenement niet overslaan na het treffen in IJzerlo,
waar ook een delegatie van de Noorse club aanwezig was.
Het was direct een gezellige boel en na de kennismaking was er om
19.00u. in de kantine een gezamenlijk diner, als je tenminste aangegeven
had daaraan deel te nemen. De kok moest per slot van rekening weten
welk varken hij moest slachten. Er moest een beetje gesjoemeld worden,
omdat er meer kwamen, dus de porties werden iets aangepast, no worries!
Vervolgens was er een korte briefing over de rot op de zaterdag en die
zou naar Roskilde gaan, richting het Vikingschipmuseum. De start werd
vastgelegd op 10.30u. met een voorrijder die de weg wist. Na een vrolijke avond was iedereen ’s morgens op tijd uit bed en al in de weer voor
de rit. De voorrijder met een M2-Trophy met zijspan was inmiddels ook
gearriveerd en geloof het of niet, de Deen had de naam Kim de Jong. Ik
had eerst verstaan ‘Kim Il Yung’, maar dat was gelukkig niet zo. Kim, een
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Vikinger met blond haar, droeg geen helm. Ooit had ‘ie een motorongeluk gehad, waarbij zijn hoofd ‘geplet’ werd. Sindsdien kon hij geen helm
meer verdragen, verder maar geen vragen gesteld… De ceremonie van
het aantrappen begon en wonderbaarlijk ging alles perfect. De stoplichten
gaven telkens een tiental motoren doorgang en dan was het weer rood,
dus moest Kim wachten tot de groep weer compleet was. Zo ging het de
snelweg E20 op, richting Odense. Ook hier moest Kim af en toe wachten
om de groep bij elkaar te laten komen en eindelijk na zo’n 20km was er de
afslag Roskilde en ging de zit verder via kleine slingerweggetjes en mooie
dorpjes. Er was alleen een niet ingecalculeerd evenement in de vorm van
een wielrentijdrit, die op hetzelfde weggetje plaats vond. Hierdoor moest
er erg voorzichtig gereden worden, want de wielrenners hadden er belang bij dat ze niet werden gehinderd in hun ultieme poging de beste tijd
neer te zetten. Gelukkig was deze tijdrit in tegengestelde richting en na
een 10km gingen ze een andere richting op. Via de kronkelweg kwamen
we weer terecht op de drukke toegangsweg naar Roskilde en na een 7km
kwamen we bij de afslag ‘Haven’ en daar was al direct het groots opgezette
Vikingschipareaal met o.a. ook een hostel, restaurants, werkplaatsen voor
de ambachten van de Vikingen, zoals touwslagerijen en houtbewerkingen
enz. Er was hier een pauze van 3 uur, dus tijd genoeg om alles op je dooie
gemak te bekijken en het in je op te nemen. Voorwaar een prestatie om
met die bootjes op rooftocht te gaan en ook nog terug te komen.
Na de pauze werd de terugweg aangetreden via een andere weg en eerst
moesten de dorstige Imperator-zijspannen bijgetankt worden. De terugweg verliep voorspoedig, geen enkel pechgeval te vermelden en nadat de
snelweg was bereikt, ging het ook in sneltreinvaart richting centrum Kopenhagen. Inmiddels wist je dat, wanneer je die karakteristieke gebouwen
zag tegenover het hostel, je er bijna was. Bij het hostel waren inmiddels
nog enkele Horex-motoren bijgekomen; bakker Holger uit Lunde (Sleeswijk
Holstein) had na het broodjes bakken besloten om samen met zijn vrouw
en 2 dochters op de motor het treffen te bezoeken. Holger op de Imperator met Duna-zijspan, zijn vrouw op een M2-span, dochter op een Resident, een andere dochter op een Imperator en de aanstaande schoonzoon
op een MZ. Een ritje van dik 400km! Ze hadden wel een paar keer de
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onwelwillende Imperator van Holger moeten repareren, een draadje los,
een vonkje zoek en ga zo maar door, maar toch heelhuids aangekomen.
Om 19.00u. was er weer de gezamenlijke maaltijd, rijst met shoarma-vlees
en groentes. Erg lekker allemaal en voor de Horex-mensen tegen een speciaal tarief van DKR 80,-- incl. toetje. Nadien de sterkte verhalen bij de Tuborg en Carlsberg biertjes en de Duitsers hadden weer hun obligatorische
drankjes, zoals ‘Batterie-Wasser’, of zoals Arne zei “Öl”, te verdelen. Nadat
alles op was, werd het bed opgezocht en zondagmorgen was iedereen
weer fit. Om 8.00u. vertrokken de eerste rijders in colonne naar Bimöhlen,
Marcus voorop met zijn zijspan, de rest van 4 volgde. Holger met zijn
familie was nog niet zover, men had de broodjes nog niet op, maar uiteindelijk gingen ook zij weer op pad. De Imperator met Duna moest worden
aangedrukt en na veel sputteren kwam het monster op toeren en gromde
als een Deense Troll. Ze moesten wel op tijd vertrekken, want in de nacht
van zondag op maandag moesten er weer broodjes worden gebakken voor
de mensen uit Lunde en omgeving. In de loop van de morgen werd het
stil, de Horex-mensen uit Esslingen bleven nog een paar dagen, de Berliner
vertrokken. Heike en Lutz ook, maar Maarten bleef nog de hele week in de
stad om er te genieten van het Deense anti-stressprogramma.
Wijzelf wilden per fiets Kopenhagen nog verkennen, wat immers een fietsstad bij uitstek is. Tevens was er het “Midsommerfest” met de heksverbranding op het water opdat er een mooie zomer komt. Het werd dan ook
een erg mooie dag. Maandag ging het terug via een omweg naar Husum
om een visje te verschalken. De Noordzeegarnaaltjes komen direct uit zee
en op een broodje zijn ze niet te versmaden.
Het volgende treffen van de Noorse Horex Club gaat naar Stavanger in
2015, dus misschien alvast maar noteren. Op de site (www.horexservice.
eu) zijn enkele foto’s te zien van het Deense treffen.
AE
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59e Horex Sternfahrt Poppenhausen
19 en 20 mei 2013

Het weer voorafgaand aan het Pinksterweekend was niet best, regen en
ook nog eens miezerig. Tot kort voor Fulda kwam het met bakken uit de
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hemel, echter eenmaal in Poppenhauzen
werd het droog en klaarde het op. Het kampeerterrein bij het riviertje was doorweekt
en werd daarom voor verdere voertuigen
afgesloten. Dus werd het sportterrein bij
hoge uitzondering getolereerd als plek,
maar alles was weer tot in de puntjes verzorgd. Aanmelden dus, betalen en klaar voor
wat komen gaat. Het sportterrein, dat door
de gemeente ter beschikking werd gesteld,
was in een heuvellandschap gedrapeerd,
met uitzicht naar de 950m hoge Wasserhuppe. De berg is zeer bekend bij zweef- en
deltavliegers, een waar eldorado, waar ook
de motorrijder de beschikking heeft over
vele bochtige wegen. Het was dan ook geen
verassing dat het treffen zeer goed bezocht
werd. De Horexclub Fulda organiseerde
het inmiddels voor de zesde keer en heeft
de volle ondersteuning van de gemeente, waardoor gebruik kan worden
gemaakt van alle faciliteiten van het complex.
De mogelijkheid was er om in een groep de streek te verkennen rondom
Poppenhausen, o.a. bekend van de vliegsport in het algemeen. Dit werd
dan ook door verschillende kleine groepjes gedaan. Het prachtige Rhön-gebied ten oosten van
Fulda werd grondig
verkend.
Ook de aangekondige
eigenbouw Horex
Sport was er in vol
ornaat te bewonderen. Een Regina
‘0’-frame, zodanig
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veranderd dat er een 400
(spits sport) motor in past en
tevens een achtervork met
duovering kreeg aangemeten.
Een heel gemeet om de brug
passend te krijgen, maar het
is erg geslaagd. De tank werd
door Christian Blank zelf
vervaardigd uit 2mm aluminium plaat. Hij had zoiets nog nooit gedaan,
maar na 14 dagen kloppen van de plaat op zandzakken had hij de vorm er
behoorlijk in gekregen. Ook de olietank werd nieuw gemaakt, nu een stuk
hoger. Ook een oliefilter kwam in het plan voor en natuurlijk werden er
degelijke remmen gemonteerd; een achterbrug en frame van een Yamaha
SR500, voor een Honda-trommel. Een snelsluit-tankdop, een eigenbouw
controlepaneel, een rvs gedraaide bus met een Japans contactslot en nog
veel meer eigenaardige onderdelen, veelal afkomstig van de welbekende
handelssite Ebay. Al met al zeer vele uren zijn gaan zitten in dit grootse
project, alleen al 32 uur laswerk!
Verder was er een Imperatormotor met Residentframe te bezichtigen,
erg professioneel gedaan. Ook was er nog een Regina met swingframeHOREX CLUB NEDERLAND
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ombouw en andere interessante veranderingen, zoals de hefboomachtige
kickstarter-ombouw.
Genoeg te bekijken en beleven dus en wederom een geslaagd treffen met
oude bekenden!
AE

Oproep
Kwijt!? Wie kan mij helpen aan het clubbladnummer 61 van juni 2002?
Ik ben `m kwijt. Wie heeft `m dubbel, over of wil een kopie van z`n eigen
exemplaar maken.
Ik heb wel een aantal andere exemplaren dubbel voor wie daar interesse
in heeft. Graag even contact via hilbers@hetnet.nl
B.v.d. Gerard

Vakantieperikelen Tammo J. Oldenhuis
Het was die morgen net alsof de Regina een beetje treurig was. De blaker
in de koplamp leek een beetje verdoft en het zijspan stond zowaar met een
lekke band. Ze hadden het in de gaten, die onafscheidelijke werkpaarden.
Je kunt dan heel nuchter zeggen dat machines niet kunnen praten, maar ik
denk daar een beetje anders over. Ik zei: “Jongens, helaas het wordt geen
vakantie voor jullie, jullie moeten in de stal blijven. Het weer is zo slecht”
-het was juni-, “dat we besloten hebben om met de auto te gaan.” Op datzelfde moment kwam een oliedrupje uit de versnellingsbak. Ook toevallig!
Een traan moet je maar rekenen. Dat trouwe beestje moest het deze keer
afleggen tegen de koekjestrommel, waarin je tenminste wel droog kunt
zitten.
Ik hoorde ze denken: “Ach die twee worden ouder en zijn bang dat ze
door een beetje regen al snel verschimmelen.” Ik wilde de Horex nog even
starten, eventjes laten pruttelen. Even bijpraten om zo te zeggen. Maar
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een Horex laat niet met zich sollen, want wat nooit gebeurt, gebeurde
nu. Geen stroom, bij wijze van protest moet je maar rekenen. Ik heb maar
niets meer gezegd, als mensen aangebrand zijn, moet je het vuurtje niet
verder opstoken en dat is met deze blikken dame volgens mij net zou.
Nu is een Horex in het Nederlands mannelijk, maar in het Duitse taalveld
vrouwelijk en omdat ik hier aan de andere kant van de paal zit, heb ik dus
hier met een vrouwtje te maken. En dan geldt dat ze meestal wel lief en
volgzaam zijn, maar pas op, krijg er geen mot mee. Vandaar dat ik stilletjes
de deur achter me dicht heb getrokken, de auto vol heb geladen en we zijn
afgereisd naar het noorden van het Zwarte Woud.
We hadden stabiel weer op de reisdag met maar één bui, maar die duurde
van ’s morgen acht tot ’s avonds acht. Het was maar goed dat we onderdak
zaten, anders had de schimmel toegeslagen, vermoed ik. Voor de rest hebben we het redelijk goed getroffen wat het weer aangaat, redelijke temperaturen, een goed onderkomen, wat wil een mens nog meer?! We zaten
in de buurt van Baden Baden. In die veertien dagen heb ik maar twee oude
motorfietsen zien rijden. Een BMW R50 met zijspan en een dappere NSU
Quick. Met de Quickrijder kwamen we nog even aan de praat. Een kwieke
opa, die het machientje in de zestiger jaren had gekocht voor een paar
centen en sindsdien altijd had gehouden. Zo uit de schuur. Uit het vettige
cilindertje kwamen nog rake klappen. Toen ik hem vertelde over de Horex
begon hij te glunderen. “Ja” zei hij, “dat waren machines die mooi waren,
maar voor ons boerenjongens veel te duur. Maar ik ben nog altijd tevreden
met mijn Quick”. Hij gaf hem een schop, zwaaide nog eens en met een
rookpluim achterlatend verdween hij uit het zicht. Toen we op een morgen
met de boemeltrein onderweg waren, richting Karlsruhe, zag ik vanuit de
coupé een groot gebouw, waarop geschilderd stond; ‘Fahrzeugmuseum’.
Dan ben ik geneigd direct aan de noodrem te trekken, maar ja het burgermansfatsoen verbiedt een mens dat. Het plaatsje werd overigens direct in
mijn geheugen gegrift: ‘Marxzell’. Daar moet ik in elk geval naar toe.
De volgende dag op pad. Marxzell blijkt uiteindelijk maar zeven kilometer
van ons vakantieonderkomen te liggen. Om tien uur staan we voor de
deur. Een groot gebouw, dat wel tien uitbreidingen heeft gehad in de loop
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der jaren. Overal op het terrein staan oude spullen, tramstellen, stoommachines, ploegen, trekkers, je kunt het niet zo gek bedenken. Een heuse
stoomlok uit vervlogen tijden opzij van de loods wacht op restauratie.
Maar inmiddels knaagt de tand van de destructie aan zijn ijzeren lijf. Zou
hij nog te redden zijn? Overal staan oude auto’s, maar de deur is gesloten
en geen mens te bekennen. Bij een buurman aanbellen zal vast wat opleveren.
Maar daar is de bel kapot en de bewoner heeft de radio zo knetterhard
aanstaan, dat elk contact met de buitenwereld onmogelijk is. Dan maar
eens om het hele gebouw heen lopen en ja hoor, daar staat een bordje dat
het museum elke middag van twee tot half zes geopend is. Dus morgen
weer een poging ondernemen.
De volgende dag staan we klokke twee voor de deur. Mijn vrouw vraagt
hoe lang ik hier denk te blijven. Wat een vraag zeg. Ik schat dat ik wel een
paar uurtjes nodig heb, zeg ik zo. Ze lacht wat schamper en zegt dat zij in
elk geval met een kwartiertje wel klaar is. De entree bedraagt maar een
paar centen en als we eenmaal binnen zijn, vallen we van de ene verbazing
in de andere. Het staat er mudvol met allerhande prachtige spullen. Auto’s,
motoren, brandweerwagens, alles wat wielen heeft en al heel wat jaren
op de rug heeft, is daar te zien. Rechts om, op een galerij, staan zeker 100
motoren tentoongesteld. Sommigen gerestaureerd maar de meesten zo uit
de strijd. Natuurlijk ontbreekt de Horex niet. Een Regina 350 staat vooraan
in de rij, jaren geleden gerestaureerd.
Het stof van de tijd is al behoorlijk dik geworden. Ik ontdek ook nog een
vooroorlogse Horex in originele staat, verder Ardi’s, DKW’s waaronder
oorlogsmachines. BMW’s van ver voor de oorlog tot ver na de oorlog en
alles wat er tussen zit. Van Zündapp al net zo. Er is eigenlijk te veel om op
te noemen. Maar het is een pracht, vooral omdat het zo ongecompliceerd
ten toon gesteld staat, een beetje rommelig, maar dat is juist zo mooi. Er is
een afdeling met scooters, waarbij de Zündapp Bella een hoofdrol speelt.
De afdeling NSU is ook niet verkeerd. Max, Lux en Fox en zo ontdek ik ook,
en een heus Kettenrad met Opel motor. Alles super origineel, zo van het
front.
Over Opel gesproken, bij de Opel afdeling staan tussen de auto’s ook vier
Opel motorfietsen. Onder in de kelder is de Franse afdeling met Peugeot,
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Renault en daartussen veel Franse motorfietsen, waarbij ook onze vertrouwde Solex niet ontbreekt. Ook Harleys uit de tijd van Dik en Dun, Indians,
Ace, je kunt het zo gek niet bedenken. Mercedessen, zeven cabrio’s tel ik
er, ongerestaureerd, staan op de rij. Het is te veel om op te noemen. Elke
foto doet tekort aan deze enorme privécollectie. De twee eigenaren, twee
broers, hebben de verzamelwoede van hun vader geërfd. Het is nauwelijks
voor te stallen wat twee generatie bijeen gescharreld hebben. Je moet
het gewoon zien, maar pas op dat je ogen niet uit de kassen vallen. Zelfs
mijn vrouw heeft geen tijd gehad om op het horloge te kijken, voordat we
erg in hadden was het al half zes en nog lang niet alles gezien. Je moet dat
gewoon eens gaan zien en die twee kerels vinden het prachtig als je komt.
Met de ene firmant heb ik een tijdlang gesproken. Zo te zien heeft hij
beslist geen hekel aan bier en is hij ook niet vies van braadworst zo te zien,
getuige zijn buikomvang. Je kunt er goed toeven en het museum is een
absolute aanrader. Het telefoonnummer is (0049-7248 -6262, Fahrzeugmuseum, Marxzell bij Karlsruhe.
De volgende dag vond ik in de kiosk van het dorp, waar we zaten, een
prachtige ansichtkaart van een oude Horex. Oma zit trots in het zadel en
stuurt met vaste hand haar ijzeren rijdier. Wie in het zijspan zit te dutten,
kan ik niet zien, wellicht is het opa. Horexrijden geeft in elk geval plezier,
dat zie je op dit ansichtkaartje.
En dan nog wat, Horexen kunnen lang mee maar eigenlijk moeten ze niet
in het museum, maar gewoon tuffen. Tot de volgende keer.
Tammo J.Oldenhuis

Techniek; LED-verlichting

(bron; BMW Mono Revue 03-2013)
De voordelen van LED zijn: enorme lange gebruiksduur, nagenoeg geen
warmte ontwikkeling, zeer laag stroomverbruik en ongevoelig voor trillen
etc. Het enige nadeel is de wittere kleur van het licht t.o.v. de gloeilamp.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in LED-verlichting op zijn/haar Horex,
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staat hierna een korte technische beschrijving van de benodigdheden en
werkzaamheden.
Wat heb je nodig?
1. Superhelder LED wit 5mm – lange poot is plus (+) en korte poot is min
(-).
2. Voor 6V: koolfilmweerstand 0,25W 82 Ohm.
3. Oude doorgebrande lamp.
4. Soldeerbout (lichte, want het is fijn spul en mag niet extreem heet worden) en fijn elektronicasoldeer.
5. Ga uit van 1 LED per 3-5 Watt vergeleken met de gloeidraad lamp.
Voorbereiding
1. Knijp de glazen bol kapot met een tang. Doe dit in een stevige plastic zak
om glassplinters tegen te houden.
2. Verwijder de rest van het binnenwerk. Dit kan middels een boormachine
met een grote boor.
3. Verwijder het soldeer aan de onderzijde, zodat het gat onderin de fitting
open is.
4. Schuur de bovenrand van het voetje rondom schoon.
5. Knip het grootste gedeelte van de lange poot van de LED af.
6. Soldeer de weerstand aan de ingekorte poot van de LED.
7. Is er weinig ruimte in de lampvoet of wilt u de LED’s laag in de lampvoet,
buig de weerstand zoals op de foto (rechtse LED) te zien is.
8. Plaats de plastic isolatie of plakband om de weerstand om kortsluiting te
voorkomen.
Afwerking
1. Steek de draden van de weerstanden door het gat onderin het voetje en
soldeer de draden vast.
2. Knip de draden af en schuur het soldeer glad.
3. Soldeer de draden van LED’s op de bovenrand van het voetje vast en
knip de rest van de draden af.
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Opmerkingen
1. Je kunt tot 8 LED’s in een normale fitting solderen.
2. Je kunt ook een lamp met twee gloeidraden (bijv. achterlicht/remlicht)
ombouwen.
3. De LED-lamp schijnt niet rondom, maar alleen naar boven (de lampjes
zijn makkelijk naar het lampglas om te buigen).
4. De LED-lampen werken niet met een klassieke richtingaanwijzer automaat; wees dus zuinig op je 6V lampjes voor de knipperlichten.
5. Ook een doorgebrand staaflampje kun je van enkele LED’s voorzien (indien er voldoende ruimte rondom het lampje is).
6. Op armaturen die inwendig incompleet of gebroken zijn, maar ook als
je geen lampjes hebt, kun je direct de LED’s solderen (dus zonder gebruik
maken van de oude fitting). Let dan wel goed op de juiste aansluiting plus/
min.

Kosten
Na wat speuren op internet http://specialties.110mb.com/webshop de
volgende set gevonden: 30 superheldere 5mm LED’s 14000mcd, 30 bijbehorende weerstanden voor 6 Volt en plastic hulsjes om plus/weerstand te
isoleren voor EUR 16,90. Het is leuk werk en voor het geld hoef je het niet
te laten….

AE
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