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Voorwoord
Op het moment dat u dit clubblad leest zijn vele klassieke voertuigen van
de weg gehaald. De voertuigen die niet gesloopt, geschorst of voor een
schijntje verkocht en naar het buitenland verhuisd zijn, staan ergens waar
ze niet in december, januari en februari door de belastingdienst gefotografeerd kunnen worden. Zo ook mijn Honda uit 1978 en die uit 1980.
Maar voor mijn VW Polo uit 1983 heb ik geen stalling ruimte. De gemiddelde garagehuur in deze omgeving is € 70, - per maand. Wegenbelasting
voor een kwartaal is € 42 ofwel €168 per jaar. Hier hoeft niemand aan te
rekenen.
Waar dat wél beter had gekund is bij onze regering want ik citeer uit BNR
van maandag 1 september:
CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. «Ze zitten er zowel bij de accijnzen als bij
de oldtimerregeling een factor drie tot vier naast.» Van de 120 miljoen
euro die de regeling zou moeten opleveren, komt dit jaar slechts 35 miljoen euro binnen. Minder dan een derde van de oorspronkelijk begrote 140
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miljoen euro, blijkt uit onderzoek van Stichting Autobelangen.
Dat kán geen verrassing zijn, zegt Omtzigt. “Dat roepen we in de Kamer van
tevoren: als je dit doet, weet je dat mensen die zomaar drieduizend euro
per jaar moeten betalen terwijl ze nog geen duizend kilometer per jaar
rijden hun auto gaan schorsen, want dan wordt je hobby onbetaalbaar.
En daar is niet naar geluisterd. Maar nu heeft de heer Van Embden een
rechtszaak aangespannen om het af te dwingen, dus ik wacht even rustig
af wat daar uit komt.”
Het hele bericht is te lezen; http://www.bnr.nl/nieuws/mobilityweek/205485-1409/kabinet-vergaloppeert-zich-flink-met-oldtimerregeling
Ik wil niemand de ‘Zwarte Piet’ toe spelen, omdat ik deze rol zelf al menig
maal gespeeld heb. Ook dit mag volgens enkele personen niet meer. Maar
als de Sint het vraagt, ga ik weer graag zo zwart als roet met hem in het
zijspan luid toeterend de kinderen vermaken.
Prettige feestdagen, groet Gerard

Horexweekend 2015
Terwijl het blad naar beneden dwarrelt en een gure wind en striemende
regen ons koude rillingen geeft, lopen we tevreden over een verlaten veld
van een camping in Balkbrug. Als we op de middenstip staan, zien we
rechts enkele houten hutten, eventueel te huur. Links op een naastgelegen
veld staan verschillende houten chalets en schuin achter ons bevinden
zich de toiletten op een steenworp afstand. We draaien nog eens in het
rond. Schatten in dat de ruimte ruim voldoende is en bepalen maar vast
waar we de grote tent neer zetten. Beetje voorbarig misschien, het is
tenslotte begin november, maar de eerste kriebels voor een nieuw Horexweekend zijn geboren.
De campingbaas blijkt een echte motormuis en racete in z’n vrije tijd regelmatig op een supersnelle Honda Fireblade over het circuit van Assen. Voor
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de lol. Kijk, dat is mooi meegenomen. Hij vindt het helemaal leuk zo’n club
met oude motoren en als we maar een beetje rekening houden met de
overige gasten, dan komt het helemaal goed.
We hebben het weekend gepland op 29, 30 en 31 mei 2015 op camping ’
t Reestdal, De Haar 5, 7707 PK in Balkbrug. Voor meer informatie kun je
terecht op; www.reestdal.nl
Liefhebbers van wandelen, vooral de wandelschoenen niet vergeten. Het
bruggetje van Bartje (die niet wol bid’n veur broene bonen) ligt op loopafstand. En hou je van zwemmen…..Balkbrug staat bekend om het mooiste
zwembad van Nederland.
Meer nieuws volgt in het volgende clubblad.
Freddy en Rina Huzen

advertentie
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Horex Treffen Noorwegen; uitnodiging
Herzlich willkommen zum 13. Internationalen Horex Treff in Norwegen
12. bis 14. Juni 2015
Der Treff findet statt Halvfjordingen Camping, N - 5598 Fjæra. Mehr
informationen; www.rullestad.org
Der Treffpunkt liegt bei E-134, 360 km von Oslo , 320 km von Kristiansand und 162 km von Stavanger entfernt. Der Treff beginnt Freitag
den 12. Juni 2015 um 12.00 Uhr und endet Sonntag den 14. Juni 2015
nach dem Frühstück. Der Treffbeitrag liegt bei NOK 100.
Auf dem Treffplatz sind vier große Hütten mit je sechs Schlafplätzen.
Der Preis beträgt NOK 800 pro Hütte und Nacht. Es gibt auch ein Haus
mit fünf Doppelzimmern, das 500m vom Treffplatz entfernt liegt
Insgesamt stehen 38 Schlafplätze zur Verfügung. Man kann auch im
Zelt oder Wohnmobil campen. Auf dem Treffplatz gibt es ein Café.
Bestellung von Übernachtung/Anmeldung läuft per Email über Arne
Bratland per Mail; ar-brat@hotmail.com oder telefonisch; +47 900 50 298.
Bitte die Anzahl der Übernachtungen und Personen sowie An- und Abreisedatum
angeben.
Mit den besten Grüssen der Treffverantwortlichen Arne Bratland und Sigurd
Bakken.
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De PL-41-46 story, deel II
Op de Horex naar Mont Serrat en Lourdes (en Le Puy)
Zomer ‘54
Het was een prachtige zomer in ‘54. De familie van der Hoorn had zijn
tenten opgeslagen op een woonboot naast Dwarshuis aan de Loosdrechtse
plassen. Moeder
kookte regelmatig
voor 10 mensen,
eigen kinderen en
vrienden en vriendinnetjes. Zomerzeilen in Loosdrecht
was heerlijk. Niet
alleen vanwege de
zon, de wind en het
water. Maar ook
vanwege de romantiek achter de brede
rietkragen. Het was haast te mooi weer om weg te gaan. Niettemin kwam
Adelbert op 2 augustus om zes uur in de morgen in Loosdrecht bij ons
langs om zijn achteropzitter op te halen. Slaperige gezichten alom en een
hartelijk vaarwel.
Even iets over onze
uitmonstering.
Adelbert had een
prachtige maar loodzware motor jas, ik
beperkte mij tot een
katoenen regenjas.
Adelbert had een echte
helm. Ik droeg een
oude helm van Adelbert
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geleend maar hopelijk afdoende als we ergens onderuit zouden gaan. We
beschikten over twee tassen als op een bagagedrager van een fiets. De jassen hebben we maar een paar dagen aan gehad want het was erg warm.
We hebben ze ingepakt en verstuurd naar de familie Indemans die wij op
de terugweg zouden bezoeken. Het pakket is goed overgekomen en lag
klaar toen we daar kwamen.
De lood zware leren motorjas
De motorjas had bij de familie van der
Hoorn al een geschiedenis die ik u niet
zal onthouden .In die tijd was het de
gewoonte dat de jonge man op vrijersvoeten officieel naar de ouders van
de bruid ging om kennis te maken. Dat
ging bij ons ook zo. Op de afgesproken
datum zou Adelbert op de thee komen. Ik zou er voor zorgen dat hij zijn
motorkleding boven zou verwisselen
voor een net pak. Mooi op tijd draaide
Adelbert de Pullelaan in. Ik had post gevat bij de voordeur en loodste Adelbert
naar binnen. De motorjas kreeg een
plaatsje aan de kapstok. Jawel, dat dachten we. De kapstok, model Gispen,
die ook nu weer in de mode is kwam met veel geraas naar beneden. Consternatie alom. Na de eerste schrik kwam alles in het goede spoor.
In de fietstassen moesten we alles bergen.
De meeste ruimte werd in beslag genomen door twee flessen olie, die
nodig waren om de olie van de Horex te verversen en door een groot
krentenbrood waar wij dagen van gegeten hebben. Dan hadden wij een
éénstoks tentje én één deken, mondjesmaat schone kleren en wat gereedschap voor de motor.
Onze eerste grote stop was in Reims
waar wij de kathedraal bezichtigden na onze spullen bij de VVV in bewarHOREX CLUB NEDERLAND

december 2014

8
ing te hebben gegeven. De Horex was
volop in belangstelling bij de passanten
en kreeg heel wat positief commentaar.
Toen wij terugkwamen bij de motorfiets
stond deze in een grote plas olie. Door
de hitte was een fles olie geknapt en
tussen onze kleding door gesijpeld op
het wegdek. Ik kan mij niet herinneren
hoe wij de spullen schoon hebben
gekregen.
De eerste dag logeerden wij in Chateau
Thiery, waar een oude vlam van Oom
Herman ons hartelijk ontving. Oom
Herman had de relatie met deze aardige
dame altijd onderhouden en ook wij
mochten ervan profiteren.
Dit geeft mij de gelegenheid te vertellen hoe wij reisden.
We hadden maar een kleine portemonnee en logeerden praktisch altijd bij
vrienden of vriendinnen die wij in de Routes de la Paix ontmoet hadden.
Zelf stonden wij ook open om mensen te ontvangen. De Pax Christi beweging beoogde juist de onderlinge uitwisseling tussen jonge mensen van alle
Europese landen en
is een eerste beweging geweest gericht
op integratie in Europa. Als ik het wel
heb was het Franse
geld dat we mee
mochten nemen 30
gulden per persoon
We moesten dus
goed uitkijken en
kregen van onze
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vrienden meestal wel een picknick mee.
Onder een stralende hemel reden we door de prachtige bossen van Fontainebleau over 100 kilometer hellingen. We reden over de oude Napoleonsweg. Autosnelwegen waren er nog helemaal niet en de provinciale
wegen waren rustig, stil en veilig. Ik heb mij ook nooit benauwd gevoeld
daar achter op de motor.
Van Bourges reden wij naar Cahors langs kleine riviertjes en kristal heldere meertjes. Langs de weg vissers die hun forellen voor een klein prijsje
van de hand deden. We hebben er maar op gegokt dat Madame Mescart
op ons logeeradres van vis zou houden. En gelukkig was dat ook zo.
Van Cahors over Moissac naar Ravignan. Moissac hebben wij in onze tour
opgenomen vanwege het prachtige
timpaan dat daar te
zien is. In de middag
zijn we doorgereden
naar Ravignan.
Ravignan was een
complete verrassing.
We konden daar een
paar dagen blijven,
maar we wisten niet
dat we daar in een
kasteel zouden vertoeven. We zijn dus
eerst maar naar een beekje gereden om onze kleren goed uit te kloppen,
de was te doen en te laten drogen voor wij de oprijlaan indraaiden.
Mevrouw de Ravignan had de motor reeds gehoord en ontving ons allerhartelijks en Robert de Domestiqe sprintte om onze bagage naar boven te
brengen. Ook wij konden ons prima verfrissen. Wij logeerden op de eerste
verdieping in de linkervleugel. Een vorstelijke kamer met douche, bad en
toilet. Heerlijk die grote fauteuils na het warme bad. Het Chateau had
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beneden links een grote zitkamer, waarin portretten van de voorouders.
De zitkamer liep over in een bibliotheek waar Pere de Ravignan S.J. zijn
preken schreef als vasten-prediker van de Notre Dame in Parijs. Rechts was
de eetzaal die overging in een bureau. In het souterrain, keukens en een
wijnkelder. De familie Ravignan had acht kinderen waarvan Marie Madeleine de oudste was.
Mijnheer de Ravignan was maire de
Perequi. Mevrouw
deed veel voor de
ontwikkeling van de
boeren bevolking. De
wijn die hier verbouwd wordt is van hoge
kwaliteit en blijft
10 jaar in de eiken
vaten. De beroemde
Armagnac komt van
dit wijngoed. Een paar plezierige dagen hebben we daar doorgebracht.
Op weg naar Lourdes. Ons volgende reisdoel was Lourdes. We hebben de
gebruikelijke oefeningen meegemaakt en te midden van zoveel zieken ben
je je nog meer bewust van de waarde van de gezondheid. Met de motor
hebben we gezworven langs de wegen waar ook Coppi en Bartali gefietst
hebben en toen nog fietsten..
Verrassing aan de grens. Van Lourdes ging het langs en door de zuidzijde
van de Pyreneeën naar Perpignan en naar de grens Frankrijk-Spanje. Daar
verraste de douane ons met de noodzaak om een visum te halen op het
gemeentehuis. Kosten van een visum 30 gulden per persoon. Dat was ons
hele reisbudget. Zouden we dan toch nog stranden met het einddoel in
zicht. Dat leek ons stug.
Een biertje met de douane.
Wij maar een biertje besteld in het grenscafé en een praatje aangeknoopt
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met wat douanen die ook dorst hadden. De Horex werd op luidruchtige
manier geprezen. Helemaal uit Nederland en dan ook nog pelgrims naar
MontSerrat. Die jonge jongens kon je toch niet tegenhouden vanwege een
visum. Laat de motor maar eens draaien, dan kunnen wij horen of het een
mooie slag is. Een rondje rond de douane post en de slagboom ging open
en wij er door en er vandoor. Op het strand hebben wij ons tentje opgezet
om te zwemmen en te genieten van de zee. Het laatste avontuur liet nog
even op zich wachten.
De weg liep langs de kust door kleine dorpjes, een weliswaar verharde,
maar tamelijk slechte weg. Door Barcelona gaan wij naar de klim naar
Monserrat, langs een weg met eindeloos veel bochten klimmen wij berg
op. Een heel merkwaardige rotspartij midden en boven een vlak land.
Met de Horex kunnen we alle bochten goed halen en dan ontwaren wij
het klooster en de kerk met de zwarte Madonna. We bellen aan bij het
klooster maar de broeder portier geeft ons te verstaan dat het klooster
voor ons gesloten is en blijft. Tegen alle regels van Benedictus in. Aan de
overkant is er een eenvoudig café en logies met ontbijt. Daar hadden ze
nog een kamer op de zolder. Veel keus hadden we niet. Dan dat maar.
‘s-Avonds in het café bleek het mannenkoor te oefenen. En geleidelijk aan
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waren wij de laatste gasten. Na de pauze van de zangers gingen de deuren
van het toneel open en de voorzitter maakte bekend dat het koor voor
deze moedige pelgrims een serie Spaanse liederen zou zingen. Dat was een
andere verrassing hier boven op de berg. We hebben er van genoten en de
zang klonk als een klok
Einde verhaal.
Hiermee beëindig ik mijn verhaal. Met Adelbert en de Horex op pad in
1954, bijna 60 jaar geleden. Waar blijft de tijd. We hebben ons budget niet
overschreden en een prachtige reis gemaakt.
LE Puy.
Een klein stukje verhaal wil ik nog toevoegen. Op de terugweg hebben wij
het weekend meegevierd met de deelnemers van de vredesbeweging in Le
Puy waar de routes de la Paix dit jaar eindigden.
In Reims moesten wij onze jassen ophalen.
En toen naar huis.
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Met de HOREX kwam een stuk jeugd terug
Horex Regina, de koningin, dat was ze destijds in de vijftiger-jaren en dat is
ze vandaag de dag nog steeds. Een cultmotor, zeer geliefd bij haar vereerders.
Ook Alfred Hinsching, niet alleen bekend als langjarige brandweercommandant van de Brueninghaus fabriek was tevens eigenaar van zulks een
prachtexemplaar, wiens producent tot de grote namen behoorde van Duitse motorbouw. In 1957 ruilde hij haar in tegen een VW Kever en zadelde
om naar vier wielen…..
De liefde voor Horex
echter bleef, tot zich de
kans voordeed zelf een
nieuwe motor uit oude
delen samen te stellen.
Een jaar werk......... en
het was volbracht.
‘De motor destijds’, zo
herinnert zich Alfred,
‘was zeer goed gemaakt,
met zinvol aangebracht
chroom en geëloxeerd
aluminium. Niet alleen
door haar markante uitlaatgeluid was ze de droomfiets van die tijd.
Aanbetaling en aflossingen werden bij elkaar gespaard. Er was bijna
niemand die het geld zo in één keer kon ophoesten, maar deze manier van
financiering maakte het mogelijk dat Alfred Hintsching in 1953 met zijn
350-er Horex door Werdohl en contreien kon scheuren.
Op het duozadel zat zijn verloofde en latere echtgenote Nanni, beiden
uitgerust met een witte pothelm en lange loden manteljassen en zo werd
de omgeving onveilig gemaakt. ‘En in deze uitmonstering’, zo verraadde
Alfred, ’werden ze vaak voor motorpolitie aangezien.’ Vaak maakte Alfred
misbruik van deze situatie, alles vloog aan de kant en hij scheurde voorHOREX CLUB NEDERLAND
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bij zonder ontmaskerd te worden. Ja, hij loodste als “escortleider” zelfs
bevriende autorijders langs andere voertuigen. Zijn vlotte rijstijl, vandaag
de dag eerder riskant te noemen, deed niet onder voor de Grandprix-rijder
Nuvolari. Zo kijkt Alfred terug en lacht ingehouden over de zonden van
destijds.
Dat de Horex in 1957 werd ingeruild tegen een Kever lag in de trend
van die tijd en dat beide Hinschings de motor niet konden vergeten was
normaal. De langgekoesterde droom van een ”nieuwe” Horex is nu weer
verwezenlijkt. Het is pure vreugd, waardoor voor beiden een stuk van hun
jeugd terugkomt.
En dat ging zo! Op de Brenge, waar een intussen gestorven verzamelaar
alles bewaard had wat motor en oud was, ontdekte Alfred op een dag
datgeen wat hij zocht. Hij vond daar de resten van twee Horex motoren
en werd het prompt eens over de prijs met de eigenaar. De beide schroothopen ruilde hij tegen een “Trabbi”, die hij gekregen had van zijn brandweervrienden voor zijn 60ste verjaardag als afscheidscadeau. Het nog mogen gebruiken van deze tot brandweerauto opgesmukte Trabbi bij speciale
gelegenheden was bij deze deal nog behouden.
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Een jaar lang was Alfred bezig, totdat uit deze schroothopen weer een
nieuwe Horex ontstond, prachtig stralend met glinsterend chroom en knalrode lak op de tank en velgen met een witte bies omzoomd en natuurlijk
met de originele Horex emblemen met een lauwerkrans en goudkleurige
kroon met ingelegde rode robijnen.
Alfred deed verslag van de vele zoektochten op beurzen naar de ontbrekende onderdelen en het ruilen van zijn dubbele delen, tegen dat wat
nog ontbrak. Pech bleef ook niet uit, zoals bij de benzinetank, die in het
chroombad viel en kapot ging. Voor een nieuwe originele tank moest hij nu
bijna net zoveel betalen als destijds voor de motor.
In het voorjaar was het dan zover, de Duitse TÜV toonde zich coulant
m.b.t. het ontbrekende kentekenbewijs en er werd een nieuw document
vervaardigt, zodat de Hintschings na 50 jaar (!) weer de weg op konden.
Goed zien ze er uit met hun knalrode helmen en hun doelmatige motorkleren in partnerlook en ook nu draaien de motorkenners zich om als ze
de sonore typische “Horex-sound” horen en om de koningin met bewondering na te staren als ze voorbij schrijdt.

Horex Treffen Burgholzhausen 2014
Mede door het prachtige weer was de belangstelling erg groot. Op zaterdag was het een komen en gaan van oldtimers, maar ook een 4-tal VR6
Horexen waren op komen dagen. Opvallend is dat berijders van Japanse
motoren de VR6 afkraken en berijders van Europese motoren het juist
loven en dus ook oldtimerrijders in het algemeen het een mooi ontwerp
vinden, maar dit slechts terzijde.
Er was ook weer een gemeenschappelijke rit naar het museum in Bad
Homburg en hier werd goed op gereageerd.
Wat viel op?
Een Berlijner had de winter benut om een Imperator blok in een Honda
4-cilinder van de CB 500 te monteren, omdat hij van mening was dat een
frame hiervan beter was en overeenkomstig ook de remmen etc. Eerst had
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hij een Honda 350/4 gestript, maar het frame bleek te klein, zodat het 500er frame eraan geloven moest. Het zag er goed uit, maar eerlijk gezegd,
m.i. een zinloze daad. Je kunt dan net zo goed het Hondablok erin laten om
te rijden. Maar ja, dan staat er geen Horex op de tank en juist dát geeft de
kick.
Dit jaar waren ook een stel Oostenrijkers uit Linz aanwezig met 2 Horexjes
en ze waren enthousiast over het museum in Bad Homburg. Vooral het
gebouw vonden ze prachtig, zeer vooruitstrevend ook. Te hopen is dat het
gebouw dan maar lang bestaan blijft als museum.
In de tent was de belangstelling ‘s avonds gering, de muziekband was al
ten offer gevallen, veels te luid, maar hoofdzakelijk gaan veel deelnemers
toch na een paar uurtjes weer op huis aan. De andere dag was men al
weer vroeg wakker. Je hoorde om 8 uur de eerste Horex-klanken en het
ontbijt was weer als vanouds. De oude garde lukt het telkens weer zich
hiervoor te motiveren en ook de zelfgebakken koffietaarten gingen grif van
de hand.
Op naar het volgende treffen in september 2015.
AE
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7e Horex Treffen in Dötlingen 2014
Dit jaar zou eigenlijk het treffen niet meer plaatsvinden, maar Erich Grenich had een consortium bereid gevonden de organisatie dit jaar over te
nemen. Ook de datum was iets naar voren geschoven, wat op zich prima
was, want de kans op mooi weer in september in iets aannemelijker dan in
oktober en ook
dit keer waren
de weergoden
verguld.
De bedoeling
was op zaterdag bijeen te
komen en de
rit op zondag
plaats te laten
vinden. In de
praktijk is dat
echter niet zo perfect. Op zaterdag waren inderdaad enkele mensen gekomen, maar die kwamen zondags niet terug, zodat de opkomst voor de rit
iets minder was.
De rit was er

één met

een Laverdarijder voorop.
‘s Morgens
had hij nog
geprobeerd
zijn Imperator aan te
kicken, maar
die weigerde
pertinent,
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zodat zijn Italiaanse ‘Imperator’ het dan maar moest gaan doen. Hij kende
de weg en had er een mooie tour van had gemaakt. De hele meute reed
achter deze Italoduivel aan en de pauze werd in een landschapsparkje
gehouden. Gewoon met koffie uit de thermoskan en een broodje in de
hand elkaars motoren bewonderen en praatjes verkopen. De tijd vloog om,
zodat er vlot weer gestart moest worden voor het tweede gedeelte van de
tocht, van in totaal 75km.
Het was een mooie tocht zonder uitvallers. Ook de S8-twin met zijspan van
Rolf Dachs reed weer probleemloos mee. Zijn kleinzoon zat achterstevoren
in de bak en genoot van alle aandacht, hij zwaaide met zijn handjes, alsof
hij een broertje van Amalia was.
Teruggekomen bij de manege, werden hier de motoren opgesteld en kreHOREX CLUB NEDERLAND
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gen hun berijders volop kans te genieten van de soep en koeken, die ook
hier weer ambachtelijk waren klaargestoomd. Al met al een geslaagde missie dus van de nieuwe organisator. Volgend jaar zal hij het zeker opnieuw
ter hand nemen.
Er waren ook weer een paar bijzondere motoren te zien, zoals een Resident met duplex rem en racezitje, dus een soort van caféracer en dat schijnt op het moment een rage te zijn. Daar moeten we een volgende keer
maar een artikeltje aan wagen.
AE

Horex tentoonstelling in Aschaffenburg 2015
Er is een tentoonstelling gepland op 25 & 26 april in de Mehrzweckhalle
aan de Bahnhofstrasse 61 in Aschaffenburg-Obernau (D). Opening op 25
april om 12.00 uur.
Reinhard Jutzi wil er al zijn Horex racers tentoonstellen en in totaal zijn er
11 racers.
1x Imperator prototype, bouwjaar 1951; 500cc,32pk
1x Hoske Horex, bouwjaar 1952; 500cc, 45pk
1x ex-Fritz Kläger Horex, bouwjaar 1954; 350cc, 48pk
1x Horex 6 versnellingen racer, bouwjaar 1953; 56pk
1x Imperator racer, bouwjaar 1952; 500cc, 50pk
1x Friedel Schön Imperator eigenbouw; bouwjaar 1964; 500cc, 50pk
1x zijspan 500cc, bouwjaar 1960; 50pk
1x Münch Horex-4 kleps, bouwjaar 1973; 500cc, 55pk
1x Horex 500, bouwjaar 1950; 50pk
1x URS racer van Wolfgang Protzka
1x Horex racer van Wolfgang Protzka
In totaal zullen er ca. 60 Horex motoren te zien zijn en natuurlijk de wekglazen (Rex) en andere producten. Voor de ware Horexliefhebber dus een
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Horex VR6 nieuws
Het was de afgelopen 3 maanden een spannende tijd voor de Horexmedewerkers in Augsburg. Helaas is het niet gelukt een investeerder te
vinden die de firma uit het slop kon trekken en per 30 november 2014 is
het officieel afgelopen.
Een overname van de Horex GmbH is
niet meer mogelijk. Het kan natuurlijk
zijn dat de naam Horex ooit nog eens
opduikt in de toekomst, maar dan alleen als nieuwe firma.
Alle 30 medewerkers hebben een ontslagbrief gekregen, hun loon zal nog 3
maanden door worden betaald, maar
ze moeten op zoek naar een nieuwe
werkgever en eerlijk gezegd geloof ik,
dat vele medewerkers snel een nieuwe
plek zullen vinden. Heb de firma Horex
een paar keer bezocht en was behoorlijk onder de indruk van de inzet
en elan van deze mensen. Met
hun opleiding en achtergrond
moet het geen probleem zijn een
plek te vinden bij één of andere
autobouwer in de regio.
Clemens Neese heeft alles in het
werk gesteld om investeerders te
vinden. Er was ook een klein bedrijf uit de omgeving van Augsburg
die echt interesse had, maar het
financiële plaatje kwam niet rond.
Het is nu reeds één van de jongste
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klassiekers. Er staan er nog een aantal
bij de dealers en misschien gaan die
nu wel snel weg.
Eigenlijk is het onbegrijpelijk
dat de VW-groep het niet heeft
overgenomen. Als je bedenkt dat
ze voor Ducati 860 miljoen hebben
be-taald en een doorontwikkelde 6
cilinder onder de naam Ducati toch
zeker perspectief heeft.
De vraag is nu wie de garantieaanspraken overneemt en niet te vergeten
de onderdelenvoorziening?! De naam Horex was sowieso slechts geleased
van de Fa. Rawema en daarvoor moest een behoorlijk hoog bedrag betaald
worden. Misschien dat er in de toekomst wel een golfkarretje opduikt met
de naam Horex voor nostalgische golfers.
Voor ons speelt dat eigenlijk allemaal geen rol. De naam Horex staat voor
prachtige motorfietsen en daaraan heeft ook de VR6 een belangrijke bijdrage geleverd.
Albert
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