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Voorwoord

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het verbouwen van 
het huis van mijn zoon en schoondochter. Zachtboardplafonds eruit en gip-
splatenplafonds erin maken. Oude gevelkachels verwijderen, rookgasgaten 
dichtmetselen, centrale verwarming aanleggen. Gas en waterleidingen ver-
vangen, oude behanglagen afstomen en opnieuw behangen. Gedurende 
deze weken staat de Regina op de tafel te wachten op een nieuwe kabel-
boom en ombouw naar 12 volt.

Onze eerste rit is alweer op 17 april, dus ik moet voortmaken met de laat-
ste klussen en de Horexen startklaar gaan maken. Gelukkig gloort er licht 
aan de horizon, want op 31 maart mag ik mijn werkgever een hand geven 
en hem en mijn collega’s bedanken voor de samenwerking. 
Mooi dat ik al voor 100 jaar werk verzameld heb. En anders zorgen de 
mensen om mij heen dat ik me niet verveel.

Ook hoorde we van Wim Vervelde dat de voorbereidingen voor het week-
end in volle gang zijn. Helaas kregen we tegelijkertijd te horen dat het met 
Jan Willem 
Woordes zijn 
gezondheid 
niet zo goed 
gaat. We 
hopen dat 
het op het 
treffen beter 
met hem 
gaat.

Tot ziens in 
de Achter-
hoek.

Groet ,
Gerard
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Het terrein rondom de Molen “Prins van Oranje” in Bredevoort

HOREX Treffen 2016

Zoals reeds is vermeld is het komende treffen gepland in het eerste week-
end van juni 2016 (3, 4 en 5 juni). Jullie zijn van harte welkom vanaf 12.00 
uur.
Het treffen wordt gehouden in de “stad” Bredevoort onder de wieken van 
de “Molen Prins van Oranje”, gelegen aan de Landstraat 32-34, 7126 AV  
Bredevoort. Dit is geen camping maar een privé terrein. Vorig jaar was er 
een  gediplomeerd vrijwillig molenaar onder ons, die ons niet alleen iets 
over Horex kon vertellen maar nu wellicht ook iets over  molens.
Bredevoort is een oud vestigingsstadje met veel monumentale panden. En 
het is één van de bekendste boekensteden van Nederland.

Voor diegene die langer willen blijven, is er vlakbij een mooie familie 
camping “De Twee Bruggen”, Meenkmolenweg 11, 7109 AH Winterswijk-
Miste. Telefoonnummer; 0543-565366.

De invulling van ons programma zal ongeveer zo zijn als voorgaande jaren.
De vrijdagavond een korte tankrit en de zaterdagmorgen om 10.45 uur ver-
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Zelfs een vergunning werd aangevraagd...

...en verleend door de gemeente Aalten!

zamelen en uiterlijk 11.00 uur vertrek . Na de rit tegen de avond zal ook dit 
jaar weer een lekkere BBQ klaarstaan.
De zondagmorgen weer nagenieten van het biertje/wijntje van de zater-
dagavond.
Ook dit jaar verwachten wij dat iedereen zijn/haar eigen bord, bestek, 
beker en glas meeneemt.
 
Zoals we vernomen hebben van één van onze clubleden,  komen er ook 
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weer enkele buitenlandse Horex-liefhebbers op ons treffen.

Aanmelden kan via het meegestuurde inschrijfformulier.  Op dit formulier 
staan ook de prijzen voor dit weekend en de BBQ.

Rest ons nog te hopen op mooi weer en een gezellig weekend.
Heb je nog vragen dan kun je ons bellen (06-10196218)
 
Groeten van Lutina & Jan Willem en Annie & Wim.
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Mededelingen van de Penningmeester
Financieel verslag 2015

Opmerkingen:
In afwijking van 2010 t/m 2014 heeft de club in 2015 meer uitgaven 
gedaan, dan er aan inkomsten binnenkwam (nl. bijna € 100,-). Op een jaar-
omzet van € 4200,- is dit 2¼%. De oorzaken zijn:
Drukken van enveloppen voor de verzending van het clubblad (+ € 322,-), 
bankkosten (+ € 40,-), het digitaliseren van het clublogo tot EPS-bestand (+ 
€ 90,-), porti (+€ 78,-). Samen € 531,- meer.
Dankzij het positieve resultaat bij de organisatie van het clubweekend in 
Balkbrug (+ € 292,-), verkopen uit de clubwinkel (+ € 71,-), rente op de 
spaarrekening (+ € 26,-) (samen € 389,-meer) en de verdere terugloop van 
de achterstanden bij de contributiebetalingen, is de financiële positie van 
onze Horex Club nagenoeg gelijk gebleven. Met een totaal vermogen van € 
6168,- is de club financieel gezond!
Het aantal betalende leden is gelijk gebleven (78). Door dit resultaat is er 
ook dit jaar geen reden voor contributieverhoging. In de laatste vergader-
ing heeft het bestuur hiermee ingestemd.

Het clubweekend: Wij danken Rina en Freddy Huzen voor de geslaagde 
organisatie van het clubweekend in Nieuw Leusen op camping ’t Reestdal 
in Oud Avereest! Velen van ons hebben likkebaardend al die schitterende 
klassieke Indian, Pope, Harley Davidson, Ace, etc. motorfietsen bekeken in 
het American Motorcycle Museum. ’s-Nachts was het bijzonder fris, met 
een fikse hagelbui op zaterdag, maar door de enthousiaste inzet van de 
uitgebreide familie Huzen hadden wij weer een fantastisch, boeiend, lek-
ker en gezellig treffen. (NB: De afrekening van het weekend kunt u teru-
glezen in ons clubblad 112 van juli 2015.)
Ons clubblad: hoewel in 2015 niet vier, maar drie clubbladen zijn ver-
schenen, zijn de productiekosten toch gestegen. Dat komt omdat het 
bestuur ervoor heeft gekozen meer kleur te gaan gebruiken, waardoor het 
blad mooier en representatiever is geworden. U heeft dat kunnen merken 
aan de omslagen van nummers 111 t/m 113 en de speciale kleurenfoto 
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bladzijdes in nr. 112. De totale kosten van het clubblad zijn daardoor licht 
gestegen tot € 948,- (inclusief porti). Dit betekent een bruto kostprijs per 
lid per clubblad van bijna € 3,80 (keer drie clubbladen = 57% van de jaarli-
jkse contributie). Lof voor onze redacteur en producent Mikel Eringfeld.
De spaarrekening: er is € 1000,- overgemaakt op de spaarrekening NL36 
RABO 3660 6860 93
Overige kosten en baten: deze zijn in 2015 vergelijkbaar met die in 2013 
en 2014.

Tenslotte:
Vergissing: Zoals ik in het financiële jaarverslag 2014 al heb gemeld, is op 
21 mei 2014 abusievelijk een bedrag van € 405,59 door “M.Baan h/o Head 
and Tails” op onze ING-rekening gestort. Deze storting heb ik op 30-1-2015 
gecorrigeerd/geretourneerd. In beide jaarverslagen heb ik deze foute 
boeking buiten de afrekening geplaatst. De desbetreffende posten heb ik 
gemerkt met ‘*’.

Tijdens het komende treffen begin juni in de Achterhoek is de financiële 
clubadministratie door alle aanwezigen in te zien. Een financiële commissie 
zal dan ook de boeken controleren en een oordeel geven over de finan-
ciële administratie van de club per 31-12-2015. Meldt u zich aan voor de 
kascommissie?

Met vriendelijke groet,
Paul Hoornweg
Penningmeester
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Techniek; uitleg Bing-carburateur

Benamingen onderdelen Bing-carburateur volgens bijgaande tekening: 
A - stelschroef  M6x0,75mm
A1 - contramoer M6x0,75mm
B1 - carburateurhuis M38x1,0mm
K - naaldsproeier M10x1,0mm
L - station-
aire sproeier 
M4x0,75mm
M1 - stop voor 
stationaire sproe-
ier M4x0,75mm
O1 - zeefbout 
M15x1,25mm
P - bout voor 
luchtstelschroef 
M7x0,75mm
Q - luchts-
telschroef 
M7x0,75mm
R - aanslagbout 
voor gasschuif 
M6x0,75mm
V - deksel vlotter 
M38x1,0mm
Z - bevestiging 
benzinetoe-
loop met zeef 
M14x1,25mm
Hoofdsproeier - 
M6x0,75mm
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Mede 
clublid 
Gerard 
Luttikholt 
bevond 
zich 
afgelopen 
novem-
ber op 
de grote 
EICMA-
beurs en 
schoot 
daar de 
volgende 
mooie 
plaatjes 
van de 
vernieu-
wde Horex 
VR6.

EICMA 2015
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FEHAC nu lid van de FIVA Motorcycles Commission
december 2015

Het afgelopen voorjaar is Doede Bakker door de 
FEHAC ALV benoemd als nieuwe voorzitter van de 
Commissie Tweewielers (CTW) en daarmee ook als 
FEHAC-bestuurslid. De CTW is ervoor om te zorgen 
dat eigenaren van motorfietsen, scooters, bromfiet-
sen en dwergauto’s van 25 jaar en ouder tot in lengte 
van jaren op een legale manier eigenaar kunnen zijn 

en op een redelijke wijze van het gebruik kunnen genieten. Veel komt er 
uit het buitenland, van Europese wetgeving tot het importeren van klass-
ieke motorfietsen zelf. Daarom is het zinvol om eens over de grens te gaan 
kijken of aansluiting bij de wereldwijde organisatie voor FEHAC, de FIVA, 
een voordeel voor de Nederlandse klassieke motorfietseigenaar kan betek-
enen. 
 
De FIVA heeft een speciale commissie voor tweewielers, de zogenaamde 
Motorcycles Commission. Tot nu toe waren de activiteiten beperkt tot het 
vergroten van de zichtbaarheid van klassieke motoren voor het publiek. Elk 
jaar wordt daartoe ergens in Europa een ‘World Motorcycles Rally’ geor-
ganiseerd. Daar kwamen enkele honderden mensen met hun klassieker op 
af. Het levert altijd weer een prachtig schouwspel op, al die motoren van 
het begin van de twintigste eeuw tot eind jaren zeventig.

Als het werk van de Motorcycles Commission daartoe echter beperkt blijft 
is dat naar de mening van FEHAC toch wat erg mager. De FIVA heeft als 
slogans ‘We protect, we preserve, we promote’ en Ýesterday’s Vehicles on 
Tomorrow’s Roads’. Daarmee zegt de FIVA te streven naar de (wettelijke) 
bescherming, het behoud en de promotie van klassieke voertuigen om 
daarmee in de toekomst te kunnen blijven rijden. FEHAC is van mening dat 
de Motorcycles Commission voor al die onderwerpen naar de specifieke 
belangen van motoren moet kijken. Dat houdt niet op bij het organiseren 
van een World Rally, hoe mooi dat evenement op zichzelf ook is. Als deze 
commissie zou functioneren in het hele scala zou lidmaatschap interessant 
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kunnen zijn voor FEHAC.

Om daarin verandering te brengen moet je lid zijn. Mede in het kader van 
FEHAC 2.0 heeft het FEHAC-bestuur besloten Doede te nomineren voor 
het lidmaatschap van de FIVA Motorcycles Commission. De jaarlijkse Al-
gemene Vergadering van de FIVA in Krakau heeft in oktober dit jaar deze 
nominatie gehonoreerd en daarmee vertegenwoordigt Doede nu de Ned-
erlandse inbreng in deze FIVA-commissie.

Zijn inbreng zal er op gericht zijn om de activiteiten te verbreden naar 
belangrijke onderwerpen als cultuur zoals het behoud van klassieke 
motorfietsen als ons mobiele erfgoed, en wetgeving. Beide onderwerpen 
staan wel elders op de agenda van de FIVA, maar als er specifieke belangen 
van tweewielers aan de orde zijn bestaat de kans dat deze over het hoofd 
gezien worden. Doede heeft intussen een voorstel gedaan in de vorm van 
een strategie voor de FIVA Motorcycles Commission. Deze staat nu promi-
nent op de agenda.  Daarmee kan de hele ambitie worden waargemaakt 
die FEHAC ook in Nederland nastreeft: het zorgen dat we kunnen blijven 
genieten van klassieke tweewielers in de oorspronkelijke staat op een 
legale manier tot in lengte van jaren.

advertentie

13



HOREX CLUB NEDERLAND     maart 2016

Horex Museum Bad Homburg

Op dit moment zijn er in het Horex Museum in Bad Homburg enkele zeer 
interessante zaken te aanschouwen, dus wellicht de moeite waard om hier 
tijdens een vakantie eens een kijkje te gaan nemen.
Tot september 2016 zijn de racemotoren van Reinhard Jutzi te zien. In to-
taal zijn dat er negen stuks ,waaronder een 1951 prototype Imperator, een 
RS 350 en de legendarische Hoske-Horex 500.
Daarnaast heeft het museum een nieuwe collectie zwart-wit foto’s van 
Erica Wachsmann van het fabricageproces in de Horexfabriek uit de vijf-
tiger jaren.
 
Openingstijden:
woensdag van 10.00-14.00u.
zaterdag & zondag van 12.00-18.00u.
entree: € 2.50
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De PL-41-46 Story: deel 4

Geachte lezer, hierbij deel 4 van het feuilleton. Ook in deze afleveringen 
worden delen samengevoegd, om een volwaardig verhaal te krijgen.

Terug naar de oorspronkelijke eigenaar
De laatste woorden van het eerdere feuilleton over de stand van zaken van 
de Horex eind jaren ’60 bij broer Jan: “De motor - inclusief het motorblok-  
werd compleet uit elkaar gehaald voor reparatie en een opknapbeurt. 
Maar zoals het vaker gaat, een lage prioriteit. Na een tijdje verdwenen de 
onderdelen in dozen en verhuisden naar het kippenhok, waar deze lang-
zamerhand onder het stof verdwenen.  Na jaren daar gelegen te hebben, 
kreeg mijn vader een telefoontje, of je haalt ze op of…. ze gaan naar oud 
ijzer.”
Dat ging Bert te ver. Zijn geliefde Horex eindigend op de schroothoop! 
Het besluit werd genomen en op een zondagmiddag werd de auto ge-
start en afgereisd naar Blaricum. Zoon Maarten mocht mee. Ik zie nog het 
onoogelijke hoopje oud ijzer liggen. Dozen met onderdelen onder het stof, 
een los frame, tank, alles even roestig en vies. Wat moest dat worden? 
Maar zoals het meestal met die zaken gaat. De zonen Maarten en Ivo von-
den het prachtig. Ivo was inmiddels met zijn LTS metaal bezig, en vond het 
reuze interessant aan een 
dergelijke motor te sleutel-
en. Maarten werd inge-
schakeld voor schoonmaak- 
en schuurwerk. Ik zie mezelf 
nog zitten op de bank voor 
het huis in Beltrum. Ge-
wapend met een bak ben-
zine en een kwast, moest ik 
het vet van de carterdelen 
halen.

In die tijd waren Horexen 
en onderdelen nog redelijk 
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makkelijk te kopen. In het blad werden ze nog regelmatig aangeboden, 
eventueel in onderdelen. Dat gold ook voor de Telegraaf. Deze bladen 
werden zeer intensief gelezen, wat resulteerde in de aankoop van een ex-
tra Horex 250cc (een voor de motorcross aangepast lichtblauw exemplaar 
met kunststof spatborden en crossbanden) en tal van andere onderdelen 
zoals motorblokken. Tevens werd kennis gemaakt met een andere lief-
hebber genaamd Albert Eringfeld, die ook onderdelen voor de motor kon 
leveren.

Met vallen en opstaan begon de motor weer vorm te krijgen. Zo dacht de 
plaatselijke smid die de wielen moest spaken, dat deze spaken makkelijk 
te krijgen waren. Hij sloeg ze daarom maar allemaal kapot met een beitel! 
Dat viel tegen, want aan spaken was op dat moment niet te komen. 
Heel wat uurtjes werden in het restauratieproject gestopt. Zo poetste zoon 
Ivo tijdens een ziekenhuisopname, in zijn ziekenhuisbed zelfs de velgen 
met aluminiumpoets.
Het project werd doorgezet en zo was het grote moment gekomen. Na een 
lange periode zou de motor weer tot leven worden gewekt! Maar de prob-
lemen waren nog niet voorbij… Neef Gertjan, die in die tijd actief was in 
het onderhoudsteam van de Nederlandse racer Jamathi (van Jan Thiel en 
Martien Martin Mijwaart), had  het motorblok in elkaar gezet. Ik zie hem 
nog aan het werk, op de zolderkamer in Blaricum. We gingen ervan uit, dat 
deze ‘technische jongen’ dat prima kon.
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De vele toeschouwers van het plechtige moment zagen het rode contact 
lampje aangaan…  mijn vader gaf de eerste trappen. Dat viel even tegen… 
De motor begon wat te rommelen en ineens een luide vloek… de kickstart-
er gaf een harde klap terug tegen het been van Bert (dat toch al heel wat 
te verduren had gehad door trappen van koeien vanuit zijn dierenartsen-
werk)! Maar uiteindelijk liep de motor. 
Evenwel… mooi lopen deed de Horex niet. Slecht starten, stationair afs-
laan, blauwe vlammen uit de uitlaat bij het starten en harde knallen. Tal-
loze personen kwamen kijken en gaven adviezen hoe deze problemen op 
te lossen, sommigen sleutelden er zelf aan maar niets hielp. Het bleef el-
lende. Uiteindelijk kwam toch de juiste diagnose, de krukas bleek verkeerd 
gemonteerd. Een vriend van Ivo haalde het blok weer uit elkaar, en daarna 
was dit euvel verholpen.

De eerste ritten 
En zo werden de eerste langere ritten gemaakt. Inmiddels bleek er ook een 
Horex club te bestaan, waar Bert lid van werd. Hij was een van de eerste 
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leden, naar ik heb begrepen. Het ontstaan van de club valt in andere publi-
caties na te lezen. Deze club organiseerde toen al het Horex treffen en Bert 
besloot met zijn vrouw hierheen te gaan. Ver zijn ze niet gekomen! Na een 
kilometer of 20 sloeg de motor af, en de ANWB mocht hen beiden naar 
huis brengen. Voortaan werd dan ook met een trailer het treffen bezocht. 
Op een ander Horex treffen aan de Lek, waar zoon Maarten bij was getooid 
met een bruine leren ‘brommerjas’ liep het ook niet lekker. Iedere keer 
als de motor warm werd, sloeg deze af. Gelukkig werd met – inmiddels 
motorkameraad – Albert Eringfeld opgereden. Deze wist wel een oploss-
ing. Op het moment dat het weer gebeurd was, werd de motor afgekoeld, 
boven op de dijk voor een afrit naar beneden gezet, en naar beneden 
gerold. Aan het einde van dit korte ritje bromde deze dan weer! Van deze 
beruchte rit, is nog een foto, waar beide heren op staan.

Uiteindelijk werd de reden van dit euvel gevonden, te lezen in de volgende 
aflevering: “Zoon Ivo met de motor naar Hengelo.”

Bericht uit Oldtimer Markt (03-2016)

In de laatste uitgave van Oldtimer Markt een prachtig bericht over de oer-
Regina 0, die tentoongesteld staat in het Horex Museum in Bad Homburg.
De titel luidt: “Vandaag een  Koningin”.

Ze was niet de snelste en niet de krachtigste, maar ze kwam blijkbaar 
precies op het juiste moment. Vanuit stand avanceerde de Horex Regina 
met haar moderne blokmotor tot de meest verkochte 350-er na de 
Tweede Wereldoorlog. Hoe kwam het, dat ze  zo’n speciale status verwierf, 
een ware geliefde koningin van meerdere generaties.
Ze had een geluidsreputatie en behoort zonder meer thuis in de 
Olympische motorgeschiedenis. Een hele naoorlogse generatie was 
aangedaan van haar en ook vandaag de dag staan de zintuigen op scherp 
als er ergens een Regina opduikt. Men beoordeelt het chroomwerk en het 
glanzende aluminium, knikt waarderend en verwijst naar de geweldige 
kwaliteit van de elegante motoren uit de Taunus. 
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Deze uitstraling had 
zijn uitwerking ook 
nog een generatie 
later, toen comic 
tekenaar Rödger 
Brösel ,alias 
Feldmann, zijn 
anti-held Werner 
op een Horex liet 
plaatsnemen. Geen 
BMW, geen Tornax 

of Triumph, nee, die Werner bezorgde vanaf 1981 met zijn liefdevolle 
gemodificeerde Regina zijn werkgever en de veldwachters handen vol 
werk.

Hoe komt het toch, dat de nimbus van deze motor 
bij jong en oud zo’n uitwerking heeft? Zeker, ze ziet 
er beeldschoon uit, dat is een vaststaand ‘feit’.
De rechtopstaande ééncilinder met de markante 
stoterstangbuis geldt voor velen als een 
optisch zeer geslaagd motormodel. Daarboven 
een druppelvormige, verchroomde tank met 
knierubbers en prominente belijning, het geheel 
gegarneerd met ronde spatborden en grote 
volnaafremmen. Precies zoals in de ogen van een 
kind een oldtimer motor eruit zou moeten zien.
Maar de Regina is meer dan alleen een 
schoonheidskoningin: de diepe ééncilinderklank 
betovert, deze sonore bastoon is eenvoudig 
onvergelijkbaar.
Maar ook andere moeders hebben mooie dochters 
met een mooie stem… Om de mythe van de Regina 
te begrijpen moeten we 70 jaar terug gaan in de 
tijd, naar een tijd waar in Duitsland nauwelijks 
iemand denkt aan een zware motor. Het land ligt 
na de Tweede Wereldoorlog totaal aan de grond. 
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Eerste prioriteiten zijn de industrie en de infrastructuur weer opbouwen, 
families te verenigen en de eindjes aan elkaar te knopen.

De Horexfabriek in Bad Homburg is onbeschadigd gebleven en maakt 
onderdelen voor het spoor. Hoofdconstructeur Hermann Reeb  gaat over 
op het vervaardigen van inbouw- en industriemotoren, baserend op de 
vooroorlogse zijkleppermotoren.
In 1948 krijgt Horex, als eerste Duitse motorfabriek, toestemming van de 
geallieerden om een grootvolumige motor te bouwen. Met de slechts 
op weinig punten veranderde vooroorlogse SB350 wordt een doorstart 
gemaakt. Tot maart 1950 ontstaan er 2300 exemplaren, maar eigenlijk 
is vanaf het begin duidelijk waaraan het de verouderde constructie 
ontbreekt; het frame met trapeziumvork en star onafgeveerd achterframe 
zijn niet meer up to date. Herman Reeb slaagt erin om in een tijdsbestek 
van slechts één jaar een compleet nieuwe motor op de wielen te zetten. 
Deze krijgt voor het eerst in de Horex-geschiedenis, in plaats van een 
letter- en cijferaanduiding, een echte welgelukzalig klinkende naam: 
Regina, Latijns voor koningin.
De plannen voor de achtervering had Reeb reeds in 1938 ontworpen, 
maar uit kostenredenen werd dat verworpen. De geleidingselementen zijn 
uit aluminium gesmeed en geleiden zonder bronzen bussen direct op de 
hardverchroomde hoofdbuis.
Belangrijke delen van de nieuwe voorvork werden eveneens gemaakt 
van gesmeed aluminium, hightech ontwikkeld in de oorlogsindustrie voor 
dragende delen. Deze delen waren niet alleen licht en hoog belastbaar, 
maar zagen er hoogglans gepolijst ook nog eens fantastisch uit. Voorvork 
en remtrommels strijden samen met de verchroomde tank en velgen om 
het mooist, alsof het om een weddenschap ging. Het geeft een solide en 
luxe geheel.
De voorvork met  hydraulische demping van in- en uitvering is zijn tijd ver 
vooruit en is ook zeer geliefd bij coureurs van andere motormerken en 
wordt nog tot ver in de 60-er jaren gebruikt.
In tegenstelling tot het frame was de lange slagmotor van de SB 35 zijn tijd 
vooruit en kon bijna onveranderd in de Regina gebruikt worden. Ze werd 
in 1938 ontwikkeld door Hermann Reeb en  Victoria-chefconstructeur 
Richard Küchen (Victoria had de opdracht gekregen om motoren te 
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leveren aan het leger). De beiden ontwikkelden een blokmotor met 
een geïntegreerde vierversnellingsbak. Het blok met de gladde lijnen 
en de gesloten cilinderkop waren het handelsmerk van Richard Küchen, 
die o.a. ook de Zündapp-motoren K600 ontwierp. De constructie voor 
de klepbediening werd overgenomen van het Horex Columbus model 
S 35, wat weer Reebs handelsmerk was. De nokkenas werd op de 
rechtse motorzijde aangedreven door een ketting vanaf de krukas en via 
stoterstangen naar de rockerbox werden de kleppen bediend. Met deze 
uitrusting en constante modelpolitiek werd de Regina vanaf januari 1950 
een regelrechte verkoophit.

In 1951 onstond er nieuw frame, wat geschikt was voor zijspangebruik 
en tevens werd de dynamo voorzien van een vervroeger. De nokkenas 
aandrijving veranderde in tandwielaandrijving, er kwamen aluminium 
cilinderkoppen en de tank kreeg een andere vorm en inhoud. Deze werd 
vergroot naar 18 liter.
Er kwamen diverse motorvarianten; een 250-er hoofdzakelijk voor export, 
een 350-Sport en vanaf oktober 1953 een Regina 250-350-400 met een 
rond blok. Reeds in mei 1951 komt de teller op 10.000 exemplaren en in 
1952 meldt de fabriek trots dat er elke 7 minuten een Regina van de band 
loopt.
Maar dan zijn de vette jaren voorbij. De motormarkt zakt in elkaar, 
de kleine auto’s worden betaalbaar en velen willen toch liever een 
dakje boven het hoofd. Horex probeert nog de ontwikkeling van een 
benzinemotor voor diverse aandrijvingen in gang te zetten, maar 

uiteindelijk wordt 
het slechts een 
prototype. Weliswaar 
hoogst interessant, 
een luchtgekoelde 
paralleltwin, maar 
hierover lees je elders 
in dit blad meer.

AE
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26 maart

01 t/m 03 april

02 & 03 april

13 t/m 16 mei

14 mei

21 & 22 mei

03 t/m 05 juni

10 t/m 12 juni

Motormarkt Hardenberg - Sportpark “De Boshoek”, 
info; www.motormarkthardenberg.nl

Frühling Veterama Hockenheimring (D). Grote old-
timerbeurs voor auto’s en motoren. Info; www.
veterama.de

Oldtimer motor en bromfiets beurs Central Classics in 
de Expo Houten, info; www.centralclassics.nl

62. Int. HOREX Sternfahrt Singhofen (D). Meer info; 
www.horex-service.eu/Singhofen1.pdf

Motor- en bromfietsbeurs te Barneveld in de Markt-
hal. Info; www.mbbb.nl

31e Winterswijk VMC ritten en klassiekers, 
start 11.00u. Locatie H.C.R. De Lindeboom, Kot-
tenseweg 132 in Winterswijk/Brinkheurne. Info; 
lwoordes@12move.nl

HOREX Treffen Nederland in Bredevoort (zie blz. 3 
t/m 5)

35e Int. Oldtimermarkt Bockhorn (D). Info; www.
oldtimermarkt-bockhorn.com

Agenda
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