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Voorwoord

Even waren er twijfels of het treffen dit jaar genoeg leden zou trekken. Het 
Pinksterweekend biedt veel mensen ook andere uitnodigende bezigheden. 
Blijkbaar is de band met 
de club zo sterk, dat alle 
ver-trouwde treffengang-
ers ook dit jaar weer pres-
ent waren.
Nico Hooijkaas en zijn 
familie / vrienden hebben 
ons een uiterst vermakeli-
jk weekend bezorgd. Met 
als toetje een extra dag 
waardoor we nog meer 
van de mooie Betuwe 
konden zien. 
De pers heeft ook aandacht aan ons besteed wat resulteerde in een artikel 
in de plaatselijke krant, en een verhaal met foto’s die geplaatst gaat wor-
den in een nog uit te komen blad van Motor Revue.

Onverwachte tegenvaller was de windhoos die er voor zorgde dat de 
clubtent op een andere plaats stond en van vorm was veranderd toen we 
na de toerrit op de camping terug kwamen. Maar de eensgezindheid in de 
club kent geen grenzen, en met kunst en vliegwerk konden we ‘s avonds 
weer in de herbouwde tent het feest voortzetten.

Kortom we hebben weer 
een prachtig treffen gehad, 
en daarom danken wij de 
Familie Hooijkaas en hun 
vrienden voor het geboden 
vermaak.

Groet Gerard
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De familie Hooijkaas vol in actie!

Het jaarlijks aanwezige welkomstbord

Horex Treffen Heerewaaarden

Nico Hooijkaas had het prima voor elkaar op de camping aan de haven 
in Heerewaarden,er was plaats in overvloed  voor heel veel meer gasten 
en het weer was fantastisch. Zelfs een kermis was er gaande in Heere-
waarden, dus voor 
degenen die nóg meer 
vermaak wensten, konden 
goed aan hun trekken 
komen. Via een bekende 
van Nico behoorde zelfs 
een speedboattrip tot de 
mogelijkheden en als je 
wou, kon je ook nog eens 
zwemmen in de Maas.

Nico was op de vrijdag-
middag nog druk bezig met het rangschikken van de koelkast en andere 
belangrijke zaken, dus werd eerst het dorp maar eens verkend. We kon-
den concluderen dat de botenbouw in dit dorpje nog floreert en ook de 

kroegen nog klandizie hebben. 
Houden zo dus! 
Aan het eind van de middag werd 
het terrein al een beetje voller en 
het was een weerzien van vele 
bekenden uit Horexland.

Na een goed ontbijtbuffet op de 
zaterdagmorgen, maakte een 
ieder zich op voor de befaamde 
jaarlijkse rondrit. Alle motoren 
wilden goed starten, echter toen 
de stoet zich in beweging zette, 
bleek er toch een Regina niet 
meer te willen ploffen. Na een 
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kwartiertje prutsen, kon echter ook de familie Eringfeld beginnen aan de 
rit en de achtervolging op de groep werd ingezet. Maar goed dat de plek 
van de pauze bekend was, want het was een hopeloze inhaalrace. 
De mooie route ging dit jaar door de contreien van de de Betuwe, fruit 
alom dus. In eerste instantie richting Beneden Leeuwen, de Waalbrug 
over en vervolgens ging het richting Buren, alwaar de pauze was bij een 
zeer goed pannenkoekenrestaurant. Vervolgens kon een bezoek gebracht 
worden aan het imposante Marechausseemuseum, wat een (mooi Scrab-
ble)woord, maar het bleek inderdaad een woord met een onuitwisbaar 
verleden. Het museum omvatte verschillende periodes waarin Nederland 
militair present was op het wereldtoneel, zoals in Oost-Indië, in Libanon 
en Kroatië. Ook werden de diverse taken die de Marechaussee toebedeeld 
kreeg ruimschoots belicht. Al met al een interessante geschiedenis, uiter-
aard ook vergezeld door de diverse gebruikte motoren. O.a. een Triumph, 
een Matchless, een Harley Liberator en natuurlijk de BMW’s uit de latere 
jaren.
Het werd tijd voor wat afkoeling en een ijssalon bracht uitkomst, waarna 
de rit weer vervolgd werd. Vervolgens ging het verder via Geldermalsen en 
bij Zaltbommel de brug weer over. Nu kwam eigenlijk het mooiste gedeelte 
van de rit , over de dijkroute langs de Waal met nauwelijks verkeer weer 
richting Heerewaard. Dit is puur genieten van de omgeving met je motor, 
does it get any better?! Zover ik weet, waren er ditmaal geen uitvallers.

De middag werd beëindigd met verdiend koud pilsje en een BBQ van de 
plaatselijke keursslager. Het moet gezegd worden, de kwaliteit was voor-
treffelijk! De avond verliep weer als vanouds, wie wilde kon de zon weer 
op zien komen. Daarom was het des te opmerkelijker, dat iedereen weer 
fris aan het ontbijt verscheen op zondagmorgen. Het einde van het treffen 
werd helaas vroegtijdig ingeluid door opkomende buien. Na het ontbijt 
togen de meesten weer huiswaarts.

Nico en helpers, bedankt voor een geslaagd Horex treffen 2014.

In 2015 is het de beurt aan Rina & Freddy Huzen, we gaan dus het mooie 
Overijsselse landschap weer eens aanschouwen. Komt allen!

Fam. Eringfeld
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Prachtig Buren (Marechausseemuseum)

Heerewaarden’s gone wild!!!

9



HOREX CLUB NEDERLAND     september 2014

Ook lokaal is onze club wereldberoemd
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Mededelingen van de Penningmeester

Afrekening Horex clubweekend 2014

van 6 tot 9 juni in Heerewaarden in het land van Maas & Waal.

In het heerlijk zonnige Pinksterweekend van 6-9 juni vond ons jaarlijkse 
clubweekend plaats. Het was georganiseerd door Nico Hooijkaas en zijn 
vrouw Ans. Zij hadden voor de club een prachtig veldje gereserveerd aan 
de Maas op het Watersportcentrum Heerewaarden. Dankzij Nico en Ans 
hebben wij drie mooie tochten gemaakt in het Land van Maas & Waal, 
grofweg tussen Zaltbommel en Ewijk. Kriskras over en onder talloze rivier-
dijken en door historische dorpen in dit eeuwenoude landschap, dat door 
de meanderende Maas, Waal en Lek na de laatste ijstijd is ontstaan. Dank-
zij de familie Hooijkaas hebben wij een andere kijk gekregen op dit oude 
cultuurlandschap in Gelderland.
In tegenstelling tot vorig jaar, toen het in Akersloot ronduit koud en guur 
was, waren er dit jaar flinke zonnige perioden en lag de temperatuur zo’n  
10 graden hoger.
Nico & Ans: 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. Er wa-
ren 25 motorfietsen aanwezig, waaronder 20 Horexen. Dit zijn overigens 
precies dezelfde aantallen als bij het vorige weekend in Akersloot!
We hebben met zijn allen een gezellig, leuk en intensief programma be-
leefd. De camping was pico bello, alhoewel de sanitaire voorzieningen niet 
in de onmiddellijke nabijheid van ons veldje waren. Voor een bezoek aan 
het toilet of de douche moesten we dus een stukje lopen ! 
Nico & Ans hebben goed ingekocht. Alles was in voldoende mate aanwezig 
en er was weinig over. Alles hadden zij tot in de puntjes verzorgd. Ook dit 
jaar had May weer gezorgd voor heerlijke loempia’s. Dank je wel, May!
Het tarief per persoon was ook dit jaar € 37,50 Dit tarief was bruto, dus 
inclusief campingplaats, twee overnachtingen, 2 x ontbijt, elektriciteit en 
bbq. Kortom: heel veel “waar voor ons geld”.
De totale inkomsten waren € 2.431,50. De totale uitgaven waren € 
2.325,22. Het positieve saldo voor de club bedraagt dus € 106,28. Wij voe-
gen dit toe aan de reguliere begroting. Dank je wel, Nico & Ans, voor het 
heerlijke weekend en al jullie goede zorgen!
Tenslotte dank ik ook de vele leden die de afrekening van hun turflijst op 
ruime wijze naar boven hebben afgerond. Het leverde een onverwachte 
meevaller op van € 26,50. 
Indien één der leden inzage wil in de achterliggende boekhouding, beta-
lingsbewijzen, etc. wil ik hem uiteraard te allen tijde de gevraagde gege-
vens leveren.

Paul Hoornweg
Penningmeester HC NL
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Te koop; unieke Horex Racer

Een historische Horex racemachine uit 1956 staat te koop. Hieronder enke-
le gegevens;

Model: Horex Imperator, bouwjaar 1956. Incl. Duitse „Fahrzeugpass“!
Motor: 2 cilinder, 4-taks OHC, 45 pk, 500ccm, bouwjaar 1960
Staat: rijklaar! Met de machine is tot 2011 succesvol aan veteraanwedstrij-
den deelgenomen
Prijs: ter onderhandeling!

Heb je altijd al een unieke klassieke motor willen bezitten, dan is dit je 
once-in-a-lifetime kans! En dan praten we hier ook nog eens over je favo-
riete merk, een Horex.
Deze motor was in 2003 nog aanwezig op het Horex treffen in Dinxper-
lo-IJzerlo, alwaar op het kleine weggetje richting camping met de motor 
rondgebruld werd. Deze demonstratie was destijds een groot succes, als je 
erbij was, weet je waar we over praten.
Het betreft een 500cc Imperator, waarmee jarenlang gereden is tijdens 
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wedstrijden, georganiseerd door de Duitse VFV-veteraanmotorclub. O.a. 
in Hamburg, Bremen, Schotten, de Nürburgring, etc.etc. De motor is 
eigendom van dhr. H. Weiss uit Emden, die deze motor samen met andere 
racemachines naar Dinxperlo bracht in 2003. De verkoopcontacten lopen 
via zijn schoonzoon, dhr. H.P. Lüppen. Standplaats van de motor is Hude, 
nabij Oldenburg. Vanuit Groningen dus op een steenworp afstand. Geïnte-
resseerden kunnen zich bij hem melden per mail (hplueppen@aol.com) of 
telefonisch (+49 4484 920965).

We zien de racer graag op het komend treffen verschijnen, het liefst met 
een Nederlandse eigenaar.

De redactie

advertentie
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Originele aankoopbon uit de vijf-
tiger jaren van vorige eeuw

De PL-41-46 story, deel I

Voorwoord
Op verzoek van de redactie, hierbij het eerste deel van een feuilleton 

over een van de motoren die nog in 
onze club rijden, de PL-41-46. De re-
dactie heeft enige keren gevraagd of 
ik hieraan wilde beginnen, momenteel 
kon ik eindelijk tijd hiervoor vinden. 
Het is me een eer dit feuilleton te 
gaan schrijven, te meer daar mijn va-
der -de oorspronkelijke eigenaar van 
deze motor -  van plan was een DVD 
te gaan maken over hetzelfde onder-
werp. Door zijn overlijden is dat niet 
meer gelukt. Als zoon, heb ik vanuit 
de eerste hand de verhalen van mijn 
vader gehoord over de geschiedenis 
van de motor, de avonturen die deze 
heeft meegemaakt en ook een aantal 
originele documenten en foto’s over-
geleverd gekregen.

Voorlopig staan in ieder geval de 
volgende afleveringen op het pro-
gramma:
- De aankoop
- De rit naar Santiago di Compostella
   (Spanje, bijdrage van mijn oom)
- Student met een Horex Regina
- Met de Horex op praktijk
- Verkoop  van de motor
- Terug naar de oorspronkelijke
   eigenaar
- Het restauratieproject
- De eerst ritten na de restauratie
- Zoon Ivo met de motor naar 
   Hengelo
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- Overdracht aan zoon Maarten
- Technische verbeteringen
- Slotwoord
Om het verhaal zo waarheidsgetrouw mogelijk te maken, zal ik tijdens 
het feuilleton navraag doen bij mensen die mijn vader – in relatie tot de 
motor – goed hebben gekend.

Maarten Rigter

De aankoop
Adelbert Rigter had aan het begin van de jaren ’50 een droom, om 
ooit eigenaar te worden van een echte Horex Regina, de Koningin! Een 
prachtige motor voor die tijd maar… zo duur! In ieder geval ging dat 
nog niet lukken na de afsluiting van zijn middelbare school, het Con-
stantinianum Gymnasium te Amersfoort (huidige Eemlandcollege).
 
Aan het begin van de jaren ’50 werd hij opgeroepen als dienstplichtig 
reserveofficier bij de Koninklijke Landmacht. Na allerlei opleidingen, 
werd hij uiteindelijk Motor Transport Officier bij het Regiment Ge-
neeskundige Troepen, gelegerd aan de Leusderweg te Amersfoort. 
Via de eerste wedden (salarissen) kon een eenvoudige motor worden 
aangeschaft, een kleine BSA zijklepper. Ieder weekend (de militairen 
mochten nog niet iedere avond naar huis), werd hiermee de rit naar het 
geboortehuis aan de Kerklaan te Blaricum gemaakt.

Toen er voldoende geld was verdiend, kon de droom in werkelijkheid 
worden omgezet. Bij Co van de Brom (het messing dealerplaatje zit 
nog steeds op de motor) aan de Biltstraat in Utrecht, stonden een 
aantal prachtige Regina’s in de etalage. De inmiddels tweede luiten-
ant Rigter, gaf zijn manschappen de opdracht de kleppen van de BSA 
weer eens mooi in te schuren, zodat de BSA weer netjes liep. De motor 
werd gedemonstreerd aan Co en nadat een deal was gesloten over de 
inruilwaarde, werd Bert Rigter (zoals hij later meestal werd genoemd) 
de trotse eigenaar van een Horex Regina 400. Er waren nog wel enkele 
wensen, de rode kleur tank en het zweefzadel konden niet de goedkeu-
ring wegdragen. Co verving deze door een zwarte tank en een buddy-
seat. Naderhand is de motor jarenlang bij hem in onderhoud geweest.

Wordt vervolgd.
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Open dag Fa. Lükewille-Bielefeld

Elk jaar met de Duitse vaderdag, en dat valt gelijk met onze Hemelvaarts-
dag, dit jaar op 29 mei, is er een open dag bij de Fa. Lükewille in Bielefeld.

Was al eens 
van plan daar 
naar toe te 
karren, omdat 
er verteld werd 
dat deze man 
een geweldige 
verzameling 
motoren had 
staan en die 
slechts op deze 
ene open dag 
te bewonderen 
waren. Dus dit 
jaar moest het 
maar gebeuren, 
want Lükewille 
heeft inmiddels 

de gezegende leeftijd bereikt van 85 jaar en wie weet hoe lang deze open 
dag nog zal plaats vinden.

De weergoden waren deze dag niet bepaald positief ingesteld, want het 
goot behoorlijk en lekker nat daar aangekomen. Eigenlijk precies op tijd, 
aangezien een jonge pastoor net van plan was de motoren, die allemaal er 
naar toe gereden waren, met een wijkwast in te zegenen. Dat beetje extra 
water kon nu ook geen kwaad meer aanrichten. Na de inzegening was er 
voor iedereen een grote kom erwtensoep met een dikke knakworst erin en 
kon het privé museum bewonderd worden.
Men zei altijd dat de grootste verzameling Puch-motoren bij Friedrich Ehn 
in Sigmundsherberg in Oostenrijk aanschouwd konden worden, maar dat 
kan ik nu tegenspreken. Bij Lükewille staan er namelijk veel meer en ook 
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enkele zeer speciale, zoals een Puch met een JAP blok, de allereerste Puch 
uit 1923 met dubbelzuiger  en nog veel meer prototypes die ooit gebouwd 
werden. Op de zolderverdieping staan de Puchs dicht op elkaar en hij ver-
telde er in een schuur nog wel een 100-tal bijeengesprokkeld te hebben, 
maar deze konden nu niet getoond worden.

In feite is de Fa. Lükewille een machinefabriek met, zoals het in de jaren 
60-70 normaal was, machines dicht op elkaar met nauwelijks ruimte 
ertussen. De mensen moeten inventief werken en veel zelf organiseren, 
dus geen zeurpieten, alleen vakmensen en de meesten werken er al hun 
leven lang. De bond houdt hij het liefst en zoveel mogelijk buiten de deur, 
want volgens de voorschriften die daar gehanteerd worden, kan het bedrijf 
meteen de deuren sluiten.
De producten die er gemaakt worden zijn zeer gevraagd en opdrachten 
had ‘ie meer dan genoeg. Veel producten die men er maakt, kunnen door 
anderen niet voor die prijs geproduceerd worden, te gecompliceerd of te 
intensief. Ook maakt hij vele onderdelen voor de Puch motorfietsen, van 
kettingwielen tot contactsloten aan toe, welke allemaal naar Oosterrijk 
verstuurd worden.
Al met al een zeer leerzame excursie.

AE

Österreich; trip langs diverse musea

Op weg naar Oostenrijk heb je vele mogelijkheden om diverse musea te 
bezoeken, want er zijn er nogal wat. Een mooie gelegenheid om dit keer 
eens in het Bayerische Wald een kijkje te nemen bij het Schnauferl-en 
Puppenmuseum van Erich Rosenberger in Jandelsbrunn. Het ligt een 40km 
vanaf de snelweg, afrit Aichen, dus nog een eind voor Passau en wie sowi-
eso een stopover wil maken, in de buurt zijn een paar campings.
Het museum ligt iets buiten Jandelsbrunn, een voormalige boerderij met 
schuur die omgetoverd is tot museum. Wat is er zoal te zien? Nou, natu-
urlijk een boel Horexen, in totaal 5 Regina’s en een Resident en dan vers-
cheidene NSU modellen, o.a. een fraaie V-Twin en diverse OSL-modellen, 
een fraaie Victoria uit de dertiger jaren, vele Zündapp motoren waaronder 
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museum Jandelsbrunn; NSU V-twin en Horex Resident

Max Oberbauer; 1x 
Adler te koop en 2x 
gerestaureerde NSU 
Konsul

de KS 601 en diverse andere zware jongens. In totaal ca. 100 motoren, die 
bijna allemaal door poppen  met diverse kostuums opgetuigd zijn. Je kan 
het mooi vinden of niet, voor de vrouwen zullen de poppen misschien in-
teressanter zijn. Zo is er voor allebei wat te zien. De mooiste en zeldzaam-
ste modellen komen van een bouwtycoon, die ze van de hand moest doen 
vanwege een affaire. Bijzonder zijn hier ook de Wimmer-motoren, die ooit 
in Bayern werden 
gebouwd.

Na een tijdje heb 
je het wel weer 
gezien en kun je 
weer verder door 
naar Oostenrijk. 
Hier was de oldti-
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museum Ehn; 1. 300cc 
Hazlewood, 2. HS-V-twin, 
3. Puch 30-er jaren, 4. 
onbekend uniek merk

1.

2.

3.

4.
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Jandelsbrunn; Victoria van de bouwtycoon

mermarkt in Sankt Pölten het eerste doel, maar eerst werd nog een kennis 
bezocht in de buurt van Linz. Ook deze was geïnfecteerd door een virus, 
wat o.a. Horex heette en ook hier was het één en ander te zien. Onder an-
dere een Horex in opbouw, waaraan echter nog erg veel gebeuren moest. 
Het blok was nieuw opgebouwd, maar de krukas zat er zo strak in dat zich 
niets meer bewoog. Het zal dus uit elkaar moeten voor de broodnodige 
correcties; zo had men er een Torrington-lager ingezet met een te nauwe 
tolerantie. Gelukkig kon met een paar simpele tips weer het nodige ver-
trouwen gewekt worden. De beste man had een Adler te koop staan, een 
MB 250 in de kleurstelling rood met groen. Een nogal vreemde combinatie, 
welke wel niet zo gemakkelijk te verkopen zal zijn. Tevens stond er nog een 
NSU OST II, dus een Konsul met een 500cc blok.

Na nog een poos gekeuveld te hebben over diverse thema’s ging het nu 
naar Sankt Pölten. Het is een bijzondere markt, enigszins vergelijkbaar met 
Hardenberg met dit verschil, dat de entree geheel kosteloos is en alleen 
de standhouders een bedrag per meter moeten betalen voor een stand. 
Op zaterdag is de markt, het begint al om 06.30u., dus zodra het licht 
wordt. De struiners zijn dan vroeg op pad voor de koopjes of bijzondere 
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onderdelen en dat was eigenlijk ook prima. In de loop van de dag werd het 
namelijk snikheet, tot wel over de 30 graden en dan is de animo er snel 
van af. Hierdoor was het dan ook rond 14.00u. gebeurd, iedereen pakt zijn 
boel in en vertrekt. Om 19.00u. dient het terrein geheel leeg zijn voor een 
popconcert op de dag erna. Qua Horex was er niets te vinden, wel Puch-
spullen natuurlijk.

Nou hadden we de fietsen ook mee in de aanhanger, zodat Wenen eens 
mooi verkend kon worden. Dat is per fiets prima te doen en ook de routes 
buiten de stad, langs de Donau en Triesting, zijn goed te doen en zeer de 
moeite waard. Na een paar dagen werd het weer slechter, waardoor het 
befaamde Motorrad Museum van Friedrich Ehn het doelwit werd. Dit mu-
seum is gelegen bij Sigmundsherberg, vlakbij de grens met Tsjechië.
Hier moet dan de grootste Puch-verzameling te zien zijn, maar eerlijk 
gezegd, na de verzameling in Bielefeld gezien te hebben, ben ik het daar 
niet mee eens. Zeker, er zijn een paar speciale modellen te bewonderen 
en ook zeer oude fietsen, maar interessanter zijn de Engelse motoren zoals 
een Brough Superior, een Norton en een Scott, maar ook een 250-er Horex 
en zelfs de VR6 Classic staan er. Volgens een flyer is er op 23 en 24 Augus-
tus een oldtimerrally en kan er op de VR6 proef gereden worden. Bijzonder 
zeldzaam is de H.S. met een V-twin blok en een Engelse Hazlewood met 
een  300cc-o.h.v.-motor. En zo heb je in elk museum wel iets aparts, iets 
waar je nog nooit van gehoord of gelezen hebt.

Na dit museum was het plan nog bij het Oostenrijkse Horex-treffen een 
kijkje te gaan nemen en de rit daar te rijden. Dit was in de buurt van 
Vorchdorf, dus op de terugweg. Na een zoektocht i.s.m. de Polizei werd 
het terrein gevonden bij een voormalige Kitzmantelfabriek. Er was echter 
niemand te zien, een vreemd treffen op een troosteloos terrein. Ook op 
het nabijgelegen campingterrein was niemand met een Horex aanwezig. 
Er werd dus besloten huiswaarts te keren. Thuis was er inmiddels een mail 
aangekomen met de mededeling dat i.v.m. het slechte weer het treffen 
een week was uitgesteld. Hopelijk heeft dit uitstel soelaas geboden, de 
weersverwachting voor dat weekend zag er namelijk niet erg rooskleurig 
uit…

AE
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