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Voorwoord

In de situatie dat ik meer werk heb dan mij lief is, verandert nog maar 
weinig, maar aankomende maanden hoop ik dat daar een kentering in 
komt. Dan kan ik als vervroegd gepensioneerde de dingen doen die ik echt 
leuk vind. Tot die tijd worstel ik mij door de werkzaamheden die gedaan 
moeten worden.
Onze vakantie hebben we weer in Tsjechië doorgebracht. Dit was onze 
tweede keer in dit 
land en wederom 
hebben we weer 
heerlijk getoerd.

In 2 kleinschalige 
musea hebben 
we bijzondere en 
de gebruikelijke 
Tsjechische motor-
fietsen bekeken. 
De voor ons 
bekende Engelse 
en Duitse motoren 
kregen minder 
aandacht. Door naderend slecht weer besloten we 2 dagen eerder naar 
huis te gaan. Maar July kwam op het fenomenale idee om langs te gaan bij 
het museum in Bad Homburg. In het Horexmuseum stonden bij deze ten-
toonstelling de racemotoren centraal. We hebben daar een aantal bezien-
swaardige motoren kunnen bekijken. Jammer genoeg werd fotograferen 
van de motoren niet op prijs gesteld (stiekem toch een paar gemaakt). 

Op het moment dat we het museum verlieten was het weer erg slecht. We 
besloten om een hotel te zoeken in plaats van een camping. Op 500 m von-
den we een B&B Hotel in de Horex Strasse. Bij de ingang hingen prachtige 
platen van Horex motoren en op onze kamer hing boven ons hoofdeind 
een afbeelding die ik wel boven mijn eigen bed wil hangen!
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Bij elkaar weer een leuke vakantie gehad.
Groet Gerard.
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In Memoriam

18 februari 1925     Fred Beelen    19 juni 2016

In 1987, kort na het overlijden van zijn vrouw, is Fred lid geworden van de 
Horexclub. Vier jaar later op 66-jarige leeftijd nam hij het voorzitterschap 
over van Kees Redeker.

Fred was een motorrijder in hart en nieren, hij reed al sinds 1946. Hij heeft 
vele motorfietsen gehad van zeer uiteenlopende makelij, daarom was hij 
ook lid van meerdere motorclubs. Toch durf ik te zeggen dat zijn Regina z’n 
favoriete motor was.  Fred heeft de Horexclub lid gemaakt van de Fehac. 
Met veel enthousiasme heeft hij de club altijd aangespoord zoveel mogeli-
jk op onze mooie Horexen te rijden, zodat iedereen deze geweldig betrou-
wbare machines kan bewonderen. En zelf moesten we veel genieten van 
de fijne techniek en het rijden op een Horex.

Fred heeft ons door de jaren heen laten meegenieten van zijn reizen en 
belevenissen met de Horex, ook al was hij soms een versnelling of de 
compressie kwijt. Zijn Horex was hem alles. Op 75-jarige leeftijd ging hij 
het iets rustiger aan doen. Hij gaf de voorzittershamer in 2000 over aan 
Gerard, maar bleef trouw aan zijn club en zo werd hij erelid.
Zijn Horex is naar kleinzoon Nils. Ik hoop dat hij op de Horex net zoveel 
plezier mag beleven als z’n opa heeft gedaan. Volgens Fred moesten we 
veel beleven en uit het leven halen wat erin zit. Dat heeft hij zeker gedaan, 
laat dat voor ons allen een voorbeeld zijn.

July Hilbers

Redactie; op de voorpagina Fred Beelen met kleinzoon Nils Veldkamp en 
zijn geliefde Horex Regina op het Horex Treffen in Buren in 2011
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Aankondiging verbetering ledenadministratie

Onze wereld verandert in een rap tempo. Communicatie gaat steeds meer 
digitaal. E-mail, foto’s, bankzaken, informatie zoeken, etc. We doen steeds 
meer met internet!
Hoewel onze club een mooie website heeft, zijn wij daarom (nog) geen 
digitale club.
Voorbeeld: volgens de laatste ledenlijst hebben 49 van de 76 leden (= bijna 
65%) een e-mailadres. Dat lijkt best aardig, maar schijn bedriegt, want bij 
de verzending van de contributiebrief 2016 per e-mail bleek, dat van die 
49 e-mailadressen er 10 niet klopten. Met andere woorden: van slechts de 
helft van alle leden hebben wij een actueel e-mailadres.

Het bestuur heeft besloten meer via e-mail met de leden te communice-
ren. Daarom ontvangt u bij het clubblad van december weer de jaarlijkse 
contributiebrief. Hierop is nu niet alleen uw huisadres vermeld (straat, 
postcode, woonplaats), maar ook het ons bekende e-mailadres.
Wij verzoeken u dan de vermelde gegevens te controleren en eventuele 
afwijkingen door te geven aan het secretariaat van de club (Marc Hartman,  
tel. 024-6222226, e-mailadres: m.hartman1@caiway.nl) 

Als alles klopt hoeft u uiteraard niets te doen.
Onze secretaris verwerkt de correcties in ons adressenbestand.
Te zijner tijd kunnen we via het e-mailadres ook gegevens opvragen (bv. 
kenteken, model, bouwjaar, vorige eigenaar, etc.) en die op een (besloten) 
databank op onze website zetten (“mijn Horexclub.nl”)
Houd u dus het december nummer in de gaten.

Namens het bestuur van Horexclub Nederland,
Paul Hoornweg
penningmeester
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Horex Treffen 2017

IT GIET OAN!!!
Het Horex Treffen 2017 zal geor-
ganiseerd worden in het mooie 
Friesland, zeer waarschijnlijk in het 
zuidelijke deel. De organisatie zal in 
de bekwame handen zijn van Jog-
chum de Jong en Gertjan Mooy.

Nadere informatie volgt uiteraard in het komende clubblad van december, 
maar zorg er allen alvast voor dat je het voorgenomen weekend vrij houdt; 
2 t/m 4 juni 2017.

De redactie

advertentie
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HOREX opent haar 1e Flagship-Store in Bad Homburg
(persbericht d.d. 24-08-2016)

Met de cutting-edge VR6 modellen, een bijgewerkte editie van het stan-
daardwerk “Das groβe Horex-Buch” en de voor het eerst getoonde “HOREX 
Casual Kollektion” keert het traditionele motorfietsmerk HOREX per direct 
terug naar de oorspronkelijke vestigingsplaats in Bad Homburg. Op zater-
dag 27 augustus 2016 opent de eerste Flagship-Store van de premium- 
fabrikant haar deuren.

Het is een ode aan de geboortegrond van het grote Duitse motormerk; op 
de voormalige HOREX productielocatie in Bad Homburg werd de afgelo-
pen maanden een representatief nieuw gebouw uit de grond gestamp 
van meer dan 300m2, waarin ook de nieuwe Flagship-Store zal worden 
gevestigd. De nabijheid van de lange geschiedenis van het merk komt niet 
alleen tot uiting in het adres van de winkel (Horexstraße 3), maar zeker ook 
dankzij de nabijheid van het alom bekende HOREX-museum aan de overzi-
jde van de straat.

7



HOREX CLUB NEDERLAND     september 2016

De winkel zal haar deuren voor het eerst openen voor publiek op zaterdag 
27 augustus 2016 om 13.30u. Het hele HOREX-team kijkt ernaar uit alle 
geïnteresseerden en vrienden van het merk in het nieuwe pand te mogen 
verwelkomen. Ook bedrijfsleider Karsten Jerschke en leden van het HOREX 
development team zullen aanwezig zijn.

De Flagship-Store dient ook als een showroom voor de serie modellen 
“HOREX VR6” ‘Classic’ en ‘Café Racer’. Vrienden van het merk en poten-
tiële kopers kunnen zich er voortaan een beeld scheppen van de elegantie, 
individualiteit en hoogwaardige uitstraling van de kwaliteiten en ambities 
van deze unieke motorfietsen. De hoge inspanningen die men bij HOREX 
heeft geleverd voor deze high-end Power Cruiser, ziet men terug in de her-
ziene en geactualiseerde editie van het standaardwerk “ Das große Horex-
Buch “ Respekt, welke hier voor het eerst aan het publiek gepresenteerd 
zal worden.

Een andere première in Bad Homburg zal zijn de “Edition #1” van de 
HOREX Casual Kollektion.
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Horex Treffen in Burgholzhausen 2016

Ook dit jaar had de organisatie gemeend weer een Imperator Party te 
moeten organiseren op de vrijdagavond. Een mooi excuus voor mij om 
vooral dit te ontlopen. Dus zaterdagmorgen vroeg ernaar toe en dat was 
ruimschoots op tijd. Om half elf kwamen de lokale matadoren bijeen voor 
een ritje naar het museum in Bad Homburg. Ik had de SB 35 meegenomen 
en het was prachtig weer, ca. 30 graden. Een mooie gelegenheid om te 
zien of er iets nieuws te beleven viel in het museum aan de Horexstrasse.

Door de stoplichten was het nog aanpoten geblazen om de meute niet uit 
het oog te verliezen, want een meerijdende Motobecane met een hoop 
tweetaktgekwalm deed me besluiten een behoorlijke afstand in te lassen 
om niet ter plekke vergast te worden.
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Regina ‘0’ gerestaureerd

In het museum was er een toespraak van de curator om de belangrijkste 
veranderingen te benoemen. Nou, er was wat van boven naar beneden 
gehaald en een paar foto’s waren nieuw. Daarnaast is de Fahr-Imperator 
inbouwmotor erbij gekomen, al met al dus niet gek veel nieuwe items. 
Wel stonden er een BMW R25/2 en een Zündapp, maar dat is meer om te 
vergelijken wat andere fabrikanten in die tijd maakten.

Aan de overkant van het museum was het nieuwe exclusieve verkoop-
punt van ‘3C’ voor de VR6 Silver en Gold Edition. Er stonden er 4 tentoon-
gesteld, helaas was de zogenaamde chillcorner pas om half 3 geopend en 
nu vanwege testritten dicht. Het gebouw zelf was gedeeltelijk in gebruik 
door de Duitse Post DHL. Samen met Lutz en Heike ging het hierom in snel-
treinvaart weer terug naar Burgholzhausen.
Daar was het terrein inmiddels vol gestroomd met vele oude Horexen, ech-
ter ook vele Harley’s en VR6 motoren gaven acte de présence. Het is daar 
een toevluchtsoord voor vele motorrijders, er werd heel wat afgekwebbeld 
en de tijd vloog voorbij.

Des avonds werd de herberg van de Horexclub bezocht. Op het menu 
stond een echte aanrader, namelijk een Schaufel, wat een schouderstuk 
van een varken is, eerst gekookt en dan overbakken. Het vult het hele 
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bord en na 
een aantal 
hapjes kom 
je lucht 
tekort en 
denk je; 
“waar zit 
hier Fik-
kie?” Een 
Horex man 
uit Neuren-
berg kwam 
extra voor de Schaufel en loofde de gastvrouw de hemel in, maar goed dat 
daar verschillende versies van bestaan…
Terug naar de tent was er net de prijsuitreiking aan de gang en wie schertst 
mijn verbazing. Petra had een extra prijs toebedacht voor haar mooiste 
persoonlijke motor van het treffen en dat bleek de SB 35 te zijn, nondeju, 
weer een beker ;-) 
Later op de avond werd er voor een goed doel (kinderhulp) een schilderij 
van een Horex bij opbod verkocht en daar er bijna niemand bood, ging ook 
deze ins Ausland. Dat leverde uiteraard enkele commentaren op, die ik zo 
niet kon plaatsen, maar het zij zo. De tent liep vervolgens weer leeg.
De andere morgen was alles nog in diepe rust, dus tijd om te moven.

AE
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Horex Treffen Österreich 2016

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus 2016 werd het Oostenrijkse Horex Treffen 
georganiseerd in Vorchdorf bij de Kitzmantelfabrik.
Op beide dagen werden er twee zeer bochtige rondritten gereden door de won-
derschone omgeving met o.a. een bezoek aan Schloss Hochhaus. Op de volgende 
pagina’s vindt u een korte sfeerimpressie middels foto’s.
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Horex te koop
 
Ik heb een Horex Regina 400 te koop. Ik denk dat het bouwjaar 1953 of 
1954 is, er zijn geen boorddocumenten meer beschikbaar.
Te bezichtigen op afspraak te Sint-Pieters-Leeuw (omgeving van Brussel).

Een bod vanaf EUR 2.350,00 kan gemaakt worden per e-mail naar yves.
lebbe@telenet.be

Dank bij voorbaat,
Yves Lebbe
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Inbouwmotor Typ 18 en 24
(De ideale kleinauto motor?)

Sinds 1932 kende men bij Horex de staande twin; de S8. Deze motor was 
een bouwconcept waarmee pionierswerk verricht werd. Later werd dit 
concept bij de Imperator 400 en 450 verfijnd. Het is de elasticiteit van deze 
twin, waardoor deze motor wereldwijd erkenning verkreeg. 
Parallel werd deze motor ook als inbouwmotor ontwikkeld voor diverse 
doeleinden, zoals aandrijfmotor voor compressoren, stroomaggregaten, 
beregeningspompen, landbouwmachines en transportwagens. Hiertoe 
werd de nokkenas aangepast en er werd een geforceerde koeling aange-
bracht. De motor kon op wens geleverd worden met een brandstofpomp, 
een handstarter en evt. een reductiekast en een koppelingsflens.

Door zijn geringe gewicht van 55kg en robuuste en compacte bouwvorm 
een ideale inbouwmotor voor een kleine dwergauto of boot. Waarschijnlijk 
waren de salescapaciteiten binnen de Horex-company onvoldoende om 
deze mogelijkheden goed te promoten, er was namelijk een enorme markt 
(op komst). Misschien was Horex was er simpelweg te vroeg bij. Enkele 
jaren later gebruikte Honda zijn motoren op dit vlak een stuk beter!

De inbouwmotor was er eerst als Typ 18 met 400cc en een vermogen 
van 18 pk bij 4000 tpm. Later kwam daar nog de Typ 24, afgeleid van de 
Citation-motor met een inhoud van 450cc en een vermogen van max. 24 
pk. Als je beseft dat een Citroën Deux Chevaux-boxer het met 16 pk moest 
doen, is het onbegrijpelijk dat er geen automobielfirma op het idee kwam 
deze motor te gebruiken. Eenvoudig voor te stellen is de kleine Mercedes 
‘Lion’ met deze motor. Dat had niets anders als een succes kunnen wor-
den…

In het museum in Bad Homburg stond dit jaar als nieuwe aanwinst een 
Typ 24 met het Fahr-logo op het deksel. Deze werd dus voornamelijk in de 
landbouwsector toegepast.

AE
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