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Voorwoord
Zoals ik in het voorwoord van maart al schreef, ben ik sinds 1 april vrijwillig
werkeloos. Ik was blij dat ik nog voor langere tijd werk in en om huis had.
Maar kon toen niet vermoeden dat het ook wel de andere kant op kan
gaan. Afijn, op dit moment heb ik meer te doen dan mij lief is, maar dat is
altijd nog beter dan niets te doen.
Het is bewonderenswaardig dat onze leden die het treffen organiseren er
elke keer weer op hun eigen manier iets speciaals van weten te maken.
Temeer omdat bij de andere clubs altijd dezelfde personen zijn die deze bijeenkomst organiseren. Lof voor de Achterhoekse kanjers die dit jaar weer
een feilloos feest hebben gerealiseerd.
Mede daardoor ben ik altijd verheugd om op het eind van het treffen
kenbaar te maken waar wij het volgende jaar te gast zijn. Voor 2017 is de
beslissing nog niet gevallen, het word een nek aan nek race tussen Zeeland
en Friesland.
Waar wij ook te gast zijn, ik ben ervan overtuigd dat het met elkaar weer
een prachtig
feest wordt.

Voorzitter G.H. en zijn
onbevreesde helper
zoeken een mooie
locatie voor het Horex
Treffen 2017!

Groet,
Gerard.
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Internationaal Horex Treffen Nederland
3 t/m 5 juni 2016

Dit keer vond het treffen plaats in het boekenstadje Bredevoort en de
weergoden moesten wel fan zijn van ons mooie Horex Treffen! Vooraf had
het geplenst in stromen, zelfs ‘s-morgens was het nog aan het miezeren,
maar precies op tijd om 13.00u. trokken de wolken weg en een prachtige
blauwe lucht verscheen precies boven
de molen “Prins van
Oranje”.
Het grasveld was nog
wel doorweekt en
auto’s en caravans
konden hier dus niet
op, maar een klein
beetje slepen met
tentspullen was ook
geen onoverkomelijke ramp. Achter
elkaar verschenen de
De bewegwijzering naar het Treffen was
bekende deelnemers.
voortreffelijk geregeld!
Ook enkele nieuwkomers waren van
de partij, zoals Bea en Christoph & Mireille en Edi uit Zwitserland. Tevens
waren daar Makis en Bjarne uit Denemarken, die later in de avond aankwamen. Ze wilden weleens aan een treffen in Nederland deelnemen en
dat gaf uiteraard een mooi internationaal tintje.
Het organisatie team, Wim en Annie & Jan-Willem en Lutina, had alles
uit de kast gehaald om het iedereen naar de zin te maken. De tent van
de voetbalvereniging was op woensdag al in stelling gebracht en de
drankvoorraad stond reeds te tintelen in de koeling. Het Horexfeest kon
dus beginnen en zo werd het al direct een stemmingsvolle happening.
Op vrijdagavond was er een tanktourtje naar het tankstation ‘An de Göte’
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Horex Café Racer

Makis from Denmark!

Nico Hooijkaas en
schoonzoon
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Enkele leden van de organisatie volop in actie!
Ziet er geleerd uit Wim.
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en hier kon men de tank ouderwets goedkoop vol kiepen en de motor nog
eens aan een test onderwerpen voor de rit van zaterdag. Dit scheen echter
totaal overbodig, alles liep prima!
Op zaterdagmorgen was de keukenprins al vroeg opgestaan om voor iedereen een lekker eitje te bakken en dat viel zeer in de smaak bij jong en oud.
De eventuele koppijn werd hierdoor ook gauw verdreven. Na het ontbijt
verschenen steeds meer deelnemers op het terrein en werd het stilaan
voller; o.a. Egbert, Bernd en Husoko met zijn Regina Caferacer. Iedereen
vond een plek en de tijd voor vertrek voor de gezamenlijke rondrit om 11
uur vloog voorbij, waarna Gerard al tekst en uitleg stond te geven over het
followup-systeem. Gelukkig liepen alle motoren. Hoeveel het er waren is
niet exact bekend, in elk geval zette zich een grommende stoet in beweging richting ‘t klooster en Lievelde op weg naar een eerste stop bij Ecoboerderij Arink nabij Vragender.
Deze ecoboer had de vergunning rond gekregen om een biotel (bed &
breakfast) te mogen bouwen van een oude hooikap en wel in de vorm van
een zeskant. Dit was nogal een klus, de muren waren gemaakt van geperste roggestrobalen. In totaal werden er 1051 balen verwerkt en in een
houtkarkas gedrukt. Daarna werden de wanden afgewerkt met leem, zodat
er een zeer goede isolatiewaarde wordt bereikt. Een imposant geheel, ook
de vloer was op deze wijze uitgevoerd, en boer Arink gaf een interessante
uitleg over al zijn plannen. Een bijdetijdse boerentroef dus.
Een wel erg opgewonden boer uit de de buurt, kwam verhaal halen over
een loslopende Fries-Hollandse bio-koe, die aan zijn mais zat te smikkelen om te proeven of het wel biologisch verbouwd was. Dit vond hij niet
bepaald een reine gedachte en boer Arink moest in raketmodus met zijn
electrische Renault Twizy poolshoogte nemen. Al met al een ecologisch
voorvalletje van debiele noaberschap.
De motoren werden weer aangekickt en verder ging het via Zieuwent,
Heelweg, Halle, Sinderen en De Heurne op weg naar de echte pauze bij
Holaras in IJzerlo. Dit bedrijf is maker van allerlei agrarische machines, zoals o.a. voor de uien-en bietenverwerking. Maar eerst waren er koffie, thee
en broodjes voor de hongerige Horex-liefhebbers, waarna een uitgebreide
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Ook uitheemse exemplaren
waren van de partij!

Elmer Hilbers lijkt
zich er niet bewust
van te zijn dat hij
met twee personen
vertrokken is...

Wat een mooie machine is het toch.
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Mireille und Edi aus
der Schweiz haben den
Sternfahrt auch problemlos vollbracht.

Freddy Huzen is dolblij weer terug bij de
molen te zijn!

Brenda Eringfeld schrikt
net op tijd wakker voor de
foto. Da’s maar goed ook,
oma wil ijsjes halen.
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Gerard Hilbers met de verloren en
kostbare lading van Elmer aan boord

Vincent en May met goede zin, als
altijd, in Bredevoort. Mmmm, de loempia’s waren weer heerlijk!
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bezichtiging volgde waarin uitgelegd werd wat er zoal aan techniek nodig is
om agrarische machines te produceren. We danken hierbij nogmaals voor
de fantastische ontvangst bij dit bedrijf.
Gelukkig waren er tot nog toe geen uitvallers en ook Maartje had inmiddels de weg gevonden naar IJzerlo en zo ging het verder richting ’t Woold.
Een prachtige bosrijke route, met mooie oude ‘Scholtenhoeves’ en bij één
ervan was nog een laatste stop op om te genieten van een ijsje, de benen
te strekken en natuurlijk van het uitzonderlijke mooie weer te genieten.
Tevens kon de oudste schuur van Nederland aanschouwd worden, volgens
eigen zeggen.
Inmiddels was het al bijna 4 uur en dus tijd om via Miste naar de molen
Prins van Oranje te tuffen in Bredevoort. De afspraak was om daar gezamenlijk te genieten van een grillmaaltijd en andere lekkernijen. Al met al
was het een prachtige Horex-tourtocht, die door Barry Woordes met de
Horex van Jan-Willem meer dan uitstekend geleidt werd, waarvoor hulde.
De avond ging snel en voordat je het wist, kon je de kerkklokken al weer
horen die de ochtend aankondigden. De deelnemers uit Zwitserland en
Denemarken werden hierdoor vlot wakker en maakten zich op om het
vertrek voor te bereiden voor hun tocht terug van respectievelijk 750 en
1000km!!
Makis kondigde aan in 2017 een Horex-treffen te willen organiseren in
Griekenland (nabij Tessaloniki) en Edi en Christoph misschien een Horex
Treffen in Töffland (CH) in 2018. Met deze prachtige vooruitzichten sluiten
we af van het fantastische treffen in Bredevoort.
We willen het team Woordes-Vervelde bedanken voor een onvergetelijk
Horex treffen 2016.
Familie Eringfeld

HOREX CLUB NEDERLAND

juni 2016

11

Aaaaaaaah, enge Bredevoortse schapen!!!
En het bleef nog lang onrustig...
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62. Internationale Horex -Sternfahrt Singhofen
14 t/m 16 mei 2016

Dit jaar was het Thomas Will die de eer kreeg om in zijn geboortedorp
Singhofen een internationaal Horex Pinkstertreffen te organiseren. Ondanks dat de Horexclub Singhofen maar een paar leden heeft, is dit mijns
inziens meer dan voortreffelijk gelukt.
Rondom de sporthal en in de aangrenzende weilanden was er plek om de
tenten, vans en bussen te stationeren en daartussen natuurlijk de motoren, waar het allemaal om te doen was.
Op weg naar Singhofen werden we overvallen door een geweldige onweersbui en dat had ook zijn uitwerking op de weilanden rondom de
sporthal. Ter plaatse gearriveerd, zaten al diverse combinaties vast in de
leemmodder en een tractor moest er aan te pas komen om de boel op de
plaats te krijgen. Gelukkig werd er nog een plaatsje gevonden, wat minder
lemig was. Er waren al behoorlijk wat voorinschrijvingen, dus belangstelling genoeg. Op de zaterdag zat alles vol en er werd heel wat afgebibberd,
de zon liet zich weinig zien en ‘s-avonds koelde het behoorlijk af. Binnen
was het echter goed toeven in de sporthal en kon men bij een glaasje genieten van de oude rockers op het podium en de conversatie aangaan met
bekende of nieuwe Horex liefhebbers.
Opvallend waren een paar Horexen die iemand uit de buurt van Göttingen opgebouwd had. Ze bleven weliswaar op de kar staan, want het weer
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nodigde niet uit om een rit te rijden, maar het bekijken waard waren deze
pareltjes zeker. Hij had het voorframe van de Regina geïmplanteerd in een
Suzuki achterframe, naven voor en achter van een Pannonia, een eigenbouw tank en zitje en diverse armaturen zelf gefabriceerd. Al met al een
behoorlijk pittig klusje, maar zoals hij zelf zei, als je over de 70 bent, heb je
toch tijd genoeg voor zulke klusjes en hij was in gedachten alweer iets aan
het verbeteren aan de motor.
Ook was er ene Pitt uit Fulda met zijn pausmobiel. Hij had een Tricar met
Guzzi 500 motor opgebouwd, een imposante combinatie die hydraulisch
hoog gekiepert kon worden. Achterop had hij een opname gemaakt voor
zijn Honda Dax, waarvan de motor vervangen was door een 200cc-twin
Honda blok met het nodige vermogen om een snelheid te kunnen halen
van 140km. De pickup achter kon uitgeklapt worden, zodat er een soort
van tent verscheen, waarin hij lekker comfortabel kon slapen. Hij had er
goede matras in aangebracht en was met de Guzzi-trike ook al eens naar
Italië gereden. De topsnelheid wat deze Guzzi kon halen, was 65km Het
zal dus een lange rit geweest zijn. Ook werd er wel eens een stuk snelweg
gereden, maar op de Brenner hadden ze hem van de weg gehaald, te
riskant.
Pitt was 78 jaar en zijn volgende projekt was een BMW R50 met een R100blok om meer power te verkrijgen. Zo zie je maar; de ouderen hebben de
eeuwige jeugd en kunnen niet stil zitten.
Ook Roland Volk had een soort van Chopper Horex gemaakt voor zijn
dochter. Ze was nog bezig met haar rijbewijs, maar Roland had de Horex al
klaar (zie de foto`s van de Volksmotor). Het zag er mooi afgewerkt uit met
de verchroomde tank en vele liefdevol uitgewerkte details.
Op zo’n Horex treffen zijn altijd vele Tüftlers en ondanks dat de Duitse TÜV
niet gemakkelijk een verandering toe laat aan een bestaande motorfiets,
schijnt toch wel veel mogelijk te zijn. Het knutselen aan een motor geeft
een enorme voldoening en waardering van medestanders van deze kunstuiting.
Opvallend was een Gnom, die we nog niet eerder hadden gezien. De
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banden mooi rood gekleurd, een kleine benzinetank aan het frame gehangen, zodat de onderdrukcarburateur verzorgd kon worden. De uitlaat was
kunstzinnig uitgevoerd en in de driehoek van het fietsframe geplaatst en
diende tevens als kettingscherm voor de achterwielketting. Vele details
zoals de handles en manetten, achterlicht en voorlamp waren uniek in hun
soort, voorwaar een uitzonderlijke en historische Horex.
Mike Mehlinger had zijn 1923-er Horex meegebracht, de eerste echte
Horex met een grote 250cc-motor, de basis van alle Horexen die volgen.
Ook waren er weer diverse VR6 Horex motoren op komen dagen en de
nieuwe Black Edition was er in de vorm van flyers. Maar of die daadwerkelijk verkocht wordt met een prijs vanaf EUR 65.000,- zal een utopie
blijken.
Al met al een geslaagd treffen. De volgende in 2017 gaat naar Bimöhlen/
Bad Bramstedt bij Marcus Runge, die ook nu weer van de partij was met
zijn Imperator en wel rijdend gekomen. 80 jaar inmiddels, maar still going
strong! ‘Een Horex houdt je jong’, dat is de slogan die hier van toepassing
is.
AE
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Nieuwe Europese regels voor motorfietskleding
Het Europees Parlement heeft deze week besloten dat in vervolg alle motorkleding gezien moet worden als beschermende kleding en dat deze aan
alle Europese normen zal dienen te voldoen. Tot nu toe werden alleen beschermende (motorfiets) handschoenen, laarzen en impact-beschermers
gezien als beschermende kleding die onder bepaalde normen vallen. Nu
heeft het Europees Parlement besloten om de totale motorfietsuitrusting
op te nemen in een nieuwe persoonlijke beschermingsmiddelen-regeling.
Dit betekent dat in een paar jaar tijd alle motorfiets spullen die in Europa
verkocht worden aan dezelfde veiligheidseisen voldoen, zodat ze allemaal
een minimum aan bescherming moeten bieden tegen slijtage en een impact. Helmen en vizieren vallen buiten het toepassingsgebied van de nieuwe verordening; deze zijn al gedekt door het VN ECE-reglement nr. 22.
Net zoals dat nu al gebeurt met laarzen en handschoenen, zal er aan de
binnenkant van alle motorkleding een label bevestigd moeten worden
waaraan de koper kan zien dat deze voldoet aan Europese normen en in
welke mate bescherming geboden wordt. Ook dient informatie over onderhoud, opslag en het gebruik ervan te worden vermeld. De precieze normen en wanneer alle motorfiets spullen in de winkels moeten voldoen aan
de nieuwe eisen is nog niet bekend. Dat zou zo maar een paar jaar kunnen
duren. De FEMA (Europese federatie van motorrijders) geeft aan motorrijders op de hoogte te zullen houden van alle nieuwe ontwikkelingen.
Deze nieuwe verordening betekent overigens niet dat motorrijders verplicht zullen worden om alleen goedgekeurde kleding te dragen. Deze regeling
gaat alleen over de verkoop van goedgekeurde beschermende kleding en
niet over het dragen ervan. Voor zover bekend heeft de Europese Commissie ook geen plannen om het dragen van goedgekeurde motorkleding
verplicht te gaan stellen.
Dolf Willigers, secretaris-generaal van de FEMA: “Als alle motorfietskleding voldoet aan een standaard weet je wat de hoeveelheid bescherming
is die je kunt verwachten. Dat is consumentenbescherming die we nu niet
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juni 2016

18
hebben. Natuurlijk zullen de nieuwe normen aan de behoefte van motorrijders moeten voldoen, maar met de informatie die we nu hebben, heb
ik er alle vertrouwen in dat dit het geval zal zijn. Zolang de Europese autoriteiten deze normen niet zullen gebruiken om rijders te dwingen alleen
goedgekeurde motoruitrusting te dragen, en we zullen er op toe zien dat
dit niet zal gebeuren, is de standaardisatie van de motorfietskleding een
goede zaak voor de motorrijder.”
Bron: www.nieuwsmotor.nl

Koffie- en/of theeracer?
Ditmaal hebben we weer een paar foto’s van de Kaffee-racer van Husoko.
Inmiddels is de racer geheel klaar en ook zijn er al een paar kilometertjes
met veel genoegen mee gereden.
In het Horex blad van maart 2013 staat de motor reeds in opbouw afgebeeld, maar nu zie je beter wat de bedoeling was van de Huth-Sonder-Konstruktion. Een bijzonder strakke, slanke Regina, die erg snel oogt en waar je
eigenlijk plat op moet liggen en je meer of minder van elastiek moet zijn,
maar dat terzijde.
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De bedoeling van deze Husoko is om te laten zien wat er zoal mogelijk
is en misschien wel om waardering af te dwingen. In elk geval is het een
geslaagd geheel geworden.
Inmiddels weten we dit zeker, aangezien de motor met Husoko te bewonderen was op het treffen in Bredevoort. De oh’s en ah’s waren in ieder
geval rondom te horen op het molenerf, dus de blits heeft hij er zeker wel
mee gemaakt!
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Waar daar ’n motorrokie trek, wag daar ’n
boete

(ook in Zuid Afrika moet men met de moderne tijd mee…)
Ook in Kaapstad kan men er niet meer omheen, de vervuiling door oude
voertuigen wordt hard aangepakt! Succes met lezen…
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Kaapstad 2016
Die dae dat jou ou bakkie kreunend teen De Waalrylaan kon opsukkel
terwyl stinkende swart rook by die uitlaatstelsel uitborrel, is verby.
Die Kaapse stadsraad gaan toeslaan op eienaars van sulke voertuie. As
jy skuldig bevind word, kan jy jou tot 30 dae in die tronk bevind omdat
jy die lug met jou voertuig besoedel, of jy kan ’n boete én tot 30 dae
tronkstraf kry.
Volgens die stadsraad se verordering op luggehaltebestuur mag geen
voertuig rook uitblaas nie.
Mense word gevra om wanneer hulle swart rook by ’n voertuig sien uitborrel, dit by die munisipale owerheid aan te meld.
As iemand aangekeer wordt omdat sy voertuig rook, moet die eienaar ’n
gratis uitlaatgastoets op die voertuig laat doen. Indien die voertuig nie
die toets slaag nie, moet die eienaar die voertuig laat herstel en weer
laat toets. As dít nie gedoen word nie, word ’n dagvaarding om in die hof
te verskyn uitgereik.
Die stadsraad kan egter ook die voertuig summier laat wegsleep, en die
eienaar sal daarvoor moet opdok.
Mense wat sulke rokende voertuie sien, word gevra om die munisipale
luggehaltebestuur-eenheid in kantoortyd by 021 590 5200 te bel. Die
rokende voertuig se registratienommer, die fabricaat en die model,
indien moontlik, en die tyd, plek en datum waar dit waargeneem is, moet
gemeld word.
Die stadsraad kan dan die besonderhede van die voertuig naspoor en
versoek dat dit aan ’n uitlaatgastoets onderwerp word.
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De PL-41-46 Story: deel 5
Geachte lezer, hierbij deel 5 van het feuilleton. Ook in deze afleveringen
worden delen samengevoegd, om een volwaardig verhaal te krijgen.
Zoon Ivo met de motor naar Hengelo
In deze aflevering de avonturen van Ivo met de motor van zijn vader en de
overdracht aan zoon Maarten.
Bert had 2 zonen die al snel besmet werden met het motorvirus. In de
vorige aflevering heeft u kunnen lezen, hoe zoon Ivo een belangrijke rol
speelde in het weer lopend maken van de motor. Inmiddels was het motorrijbewijs behaald, en Ivo verhuisde voor zijn
werk - samen met zijn toekomstige vrouw Carla
- naar Hengelo, waar ze in een klein huurflatje
gingen wonen. Het werk was in die tijd bij Hollandse Signaal Apparaten, waar moderne radarapparatuur werd gemaakt.
Omdat Beltrum niet al te ver weg lag, Ivo graag
motor reed en in Beltrum nog een goed geoutileerde werkplaats was waarin hij elk weekend
actief was, werd de Horex regelmatig gebruikt
voor de ritten heen en weer. Met een blitse witte
integraalhelm met motorbril plus leren motorjack,
zag hij er ‘kek’ uit. Evenwel, het probleem van het
afslaan van de motor wanneer deze warm was,
bleef bestaan. Ivo wist het het zo langzamerhand
precies, bij een bepaald stoplicht in Hengelo sloeg
Vader Ivo met
de motor af. De Horex werd dan geparkeerd op
dochter
Daisy op de
een plek uit het zicht, en als de motor was afHorex
gekoeld, kon de rit afgemaakt worden.
Zoals vele mannelijke Rigters hield Ivo van branie.
Ik kan me een keer herinneren dat hij met de motor over het gazon rond
het hele huis in Beltrum reed. Moeder de vrouw was daar niet blij mee!
Inmiddels was het eerste kindje geboren, de dochter moest natuurlijk wel
een stukje meerijden…
Aan alles komt een end. Ivo verhuisde naar Eindhoven en de motor bleef
in Beltrum achter, waar Bert er sporadisch een ritje op maakte. En zelfs dit
veranderde.
Bert verhuisde naar het Limburgse Maasbracht en nam de motor mee.
Daar stond onze trouwe Horex meestal stil onder een doek. Zoon Maarten
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was dit een doorn in het oog. Wat zou hij er graag op rijden…. Vader begreep dat en op een goede dag deed hij een belofte…. “Als jij je rijbewijs
haalt, is de motor voor jou.”
Zo gezegd zo gedaan. Maarten die inmiddels in Utrecht studeerde, ging
lessen bij verkeersschool Bruinsma. Na een flink aantal lessen, behaalde hij
het begeerde stempeltje (om hierover uit te wijden zou heel wat pagina’s
kosten… vraag er maar eens naar).
De motor kon nu vervoerd worden naar Utrecht. Vader had de rit op
een militaire manier georganiseerd; de route over binnenwegen was van
te voren compleet uitgestippeld. Zo vertrok op een regenachtige zaterdag het transport. De rode Mercedes voorop met vader en zijn nieuwe
vriendin Jose, Maarten er op de motor achteraan. Afgezien van een flink
aantal buien verliep de rit voorspoedig. En zo was de motor weer terug in
Utrecht, de plaats waar deze ooit was gekocht.
Trots als een pauw ging Maarten nu regelmatig ritjes maken. Evenwel, het
euvel van een afslaande motor bleef bestaan. Zo kan ik me herinneren
dat ik ooit tijdens een ritje langs de mooie Vecht, de Horex naar huis heb
moeten drukken op een loeihete zomerdag. ‘Ik dacht dat ik erin bleef…..’
Zo kon het niet meer! Via via kwam ik bij een oude baas terecht die het
probleem kende en zorgde voor de oplossing. Het afslaan had te maken
met de spoel (ontsteking) die na een bepaalde tijd warm werd. Dit probleem kende men ook al in de jaren ’50. De oplossing; monteer een bobine
en je bent van al
het ‘gedonder’
af. Zo gezegd, zo
gedaan en waarempel… het euvel was
verholpen. Eindelijk
voelde ik me zeker
op de motor en
wist dat deze mij
na een lange rit ook
thuis zou brengen.
Hierbij zijn we bijna
aan het einde van
het feuilleton. In de
laatste aflevering:
technische verbeteringen en het
slotwoord.

Maarten met zijn zuster uut
Beltrum op de Regina
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Agenda
02-07

35e Jan van Schaffelaar VMC rit te Barneveld. Info; www.
barneveld90.nl

03-07

45e Hellendoorn VMC rit. Info; www.mcnh.nl

04 t/m 08-08

32e West Kent Run (UK). Veel info via; www.westkentrun.
co.uk

21-08

33e Eerbeekrit voor veteranen en klassiekers. Info; www.
mcdeklassieker.nl

27 & 28-08

51e Internationale Hengelo VMC ritten te Hengelo (Gld).
Info; www.hamove.nl/veteraan

09-09

43e Internationale Horex- und Oldtimertreffen in Friedrichsdorf-Burgholzhausen (D). Info; www.mscbad-homburg.de of p.k.hock@tele2.de

18-09

40e Internationale Veteranentreffen in Oostende. Incl.
rondrit van ca. 130km, start 11.00u. Meer info; www.
veteranentreffenoostende.be

24-09

Nationaal Veteraan Treffen te Woerden. Info; www.nationaalveteraantreffen.com

07 t/m 09-10

17 & 18-12

VETERAMA Mannheim. Al 40 jaar de grootste Oldtimermarkt van Europa met ruim 275.000m2! Meer info;
www.veterama.de
Oldtimer Motor en Bromfiets Beurs Central Classics in
Houten. Info; www.centralclassics.nl

HOREX CLUB NEDERLAND

juni 2016

