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Voorwoord
Om te voorkomen dat mijn voorwoorden te negatief overkomen, probeer
ik er aan het einde altijd een positieve draai aan te geven. Ik mag weer
meebetalen aan het onderhoud van ons wegennet. Twee keer € 29 voor
wegenbelasting van mijn twee Honda CB 400 uit 1978 en 1980 betaald.
Beide motoren hebben dit jaar ongeveer 200 kilometer gereden. En
moeten ook nu weer voor drie maanden gestald worden, afijn ze staan lekker binnen met het slechte winterweer.
Toen ik in 1989 mijn huidige woning kocht kon het alleen met een flinke
hypotheek en daarbij behorende rente van 8,4% . In 2005 werd door
het wetsvoorstel van Hillen de eigenhuis bezitters gestimuleerd om hun
hypotheek versneld af te lossen. Al lang was mijn wens om op 65 jarige
leeftijd geen schulden meer te hebben. En dus in 20 jaar de hypotheek af
gelost. Deze maand behandelt de eerste kamer ondanks de felle kritiek
van de oppositie partijen, het voorstel van de tweede kamer om de regeling Hillen geleidelijk af te schaffen. Deze ‘aflosboete’ kan met de huidige
voorstellen over een termijn van 30 jaar mij €7859, - kosten. Kunt u zich
voorstellen dat mijn vertrouwen in de betrouwbaarheid van onze regeringen gedaald is?
Gelukkig is de rit
voor het goede
doel dit najaar
weer een feest
geweest voor
man en hond. Op
https://youtu.
be/_CUpJesSz2U
en meer andere
filmpjes is te zien
wat deze rit inhoud.
Groet Gerard.
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FEHAC-nieuws
Maandagavond 21 november was een bijzondere
bijeenkomst waar voor de eerste keer de leden
van de mobiliteitsalliantie (https://mobiliteitsalliantie.nl/)  – inclusief uw FEHAC natuurlijk - een
avond lang ideeën, inzichten en toekomst visies
uitwisselden met enige tientallen aanwezige
landelijke, lokale en regionale bestuurders.
Veel aspecten werden gedeeld, de zorg over
het vastlopen van de mobiliteit, aandacht voor
duurzaamheid, de nadrukkelijke wens om te ontsnappen aan de politieke
waan van de dag en dus ‘houdbaarder’ beleid, de toekomst van mulitimodaal vervoer, het inzicht dat vervoer een persoonlijke vrije keus moet
zijn, en ook dat vervoer belangrijke economische en sociale aspecten
vertegenwoordigt. Het samenbrengen van een zo breed georiënteerd
gezelschap zou voor de toekomst uitgebalanceerd beleid moeten waarborgen, om los te komen van het denken in strijdigheden en uitsluitingen.
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven liet in haar toespraak bij de Mobiliteitsalliantie weten, dat ze heel enthousiast is met de initiatieven van de
Mobiliteitsalliantie en juicht het streven om samen de problemen rond de
bereikbaarheid van Nederland aan te pakken van harte toe.
Een heel goed begin van een nieuwe regeerperiode!

Horex Treffen Dötlingen 2017
Op zondag 17 september 2017 v.a. 9.00u. werden de deuren geopend van
de Reithalle op het Hof Aschenbeck in Dötlingen voor publiek. Hier waren
vele oude Horex-motorfietsen te bezichtigen, wat georganiseerd werd
door de Horex IG Weser-Ems. De foto’s op de volgende pagina’s tonen een
impressie van enkele van de bijzondere motoren die aanwezig waren.
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Bult aan de band!
Onlangs had ik van doen met een wiel dat al meer dan 60 jaar in de stalling had gestaan. Omdat de buitenband tot op de draad versleten was en
een gebruik van het wiel aanstaande was, werd de buitenband er eens
vanaf gehaald. Een prachtige rode Trelleborg tube kwam te voorschijn,
vele malen geplakt, echter bij het oppompen ervan bleek ze nog behoorlijk
vitaal te zijn. Alleen leek het wel of ze nu zwangerschapseigenschappen
vertoonde, want een prachtige bult begon te groeien. Hoewel nog steeds
bruikbaar, zal ze wel behoorlijk rondgeëierd hebben, maar in oorlogstijd
was dat geen thema.
Helaas maakt Trelleborg geen binnenbanden meer voor motorfietsen,
dus werd er een Conti binnenband gemonteerd. Helaas bleek de band na
een paar weken incontinent,
waardoor de betekenis van
de naam Conti in een ander
daglicht kwam te staan…
Ze werd nog eens op druk
gebracht, maar telkens na
een paar weken liep de druk
af. Dus besloten een nieuwe
Chinese Kenda binnenband
te monteren en ik moet
zeggen, deze blijven perfect
druk houden.
Moraal van het verhaal,
Chinese kwaliteit is (soms)
zo slecht nog niet. Als je dus
hetzelfde probleem bij de
hand hebt, kun je er wellicht
je voordeel mee doen!
AE
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Restauratie Regina Oostenrijk
Matthias Lemerer stuurde deze foto’s van zijn gerestaureerde Horex Regina
met zijspan. Samen met zijn vader Erich werd de Regina van top tot teen
grondig gerestaureerd in 2016.
Doorgaans is
Matthias met een
vrachtvliegtuig
onderweg op
routes door Afrika
en het Midden
Oosten. Hierdoor
is de tijd om alle
werkzaamheden
zelf uit te voeren
minimaal, maar
zijn vader helpt
hem graag een
handje.
De foto op de
kaft aan de
achterzijde;
Matthias
Lemerer met
BMW én
Horex zijspan
in de Steiermark (AUT)
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Horex Treffen 1, 2 en 3 juni 2018: Arnemuiden, Zeeland
‘s Avonds gezellig samen in de schuur of in de tent? Op zaterdag een barbeknoei of een menu van de chinees? Dat weten we allemaal nog niet.
Dat wordt nog geregeld. Maar de datum en de plek staan al wel vast: van
vrijdag 1 tot en met zondag 3 juni 2018 zijn we te gast op minicamping ‘De
Zonnekoningin’ van Sien en Adri Nijsse. Adres: Oostweg 2, Arnemuiden
(Kleverskerke).
Arnemuiden? Daar zijn we toch al eens eerder geweest? Ja dat klopt. In
2010 kampeerden we hemelsbreed 500 meter verderop, op het Zilveren
Schor, aan het Veerse meer. Maar die locatie is ten prooi gevallen aan een
projectontwikkelaar. Dit bord staat er nu:
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In juni zullen de luxe watervilla’s er wel staan en is ook dat vrije stukje waterkant definitief verpest. Daar gaan we dus niet langs met de tourrit.
In 2010 reden we op zaterdag rond door Zuid-Beveland en bezochten we
daar het tractormuseum in Nisse. Dit jaar pakken we een ander stuk van
Zeeland. We denken aan een tourrit door Noord Beveland, één van de gemeenten met het minst aantal inwoners per oppervlakte. En mogelijk via
de Zeelandbrug naar de andere kant van de Oosterschelde. Daar kom je op
Schouwen Duiveland en vinden we het Watersnoodmuseum (1953) en het
mooie oude stadje Zierikzee.
In het volgende clubblad volgt meer informatie. Maar reserveer alvast 1 –
3 juni 2018 in de agenda!
Groeten,
Frank Bloemsaat
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Treffen Greece 2017
Afgelopen zomer organiseerde onze vriend Makis een waar Horex Treffen
in het noordelijke deel van Griekenland, nabij Thessaloniki. Helaas is er
geen clublid uit NL aanwezig geweest, dus een verslag is niet voorhanden.
Gelukkig doken er op het wereldwijde web enkele foto’s op, welke we jullie
niet willen onthouden.
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Een oude dame die met wulpse blikken bekeken
wordt…….
(zie ook de foto op de voorpagina; Tammo in volle glorie!)
Een beetje een vreemd opschrift voor een artikel in een Horexblad, waar
het meestal gaat over techniek, ritverslagen en over gehouden Horex
weekenden. En dat moet op zich natuurlijk ook zo blijven.. Onze museumstukken zijn er niet om te verstoffen in een schuurtje onder een kleedje.
Ze moeten rijden en een beetje meer als het befaamde rondje om de kerk.
Trouwens op dit moment staat mijn Horex in elk geval droog in de stalling.
Omdat alles tegenwoordig met geslacht en al genoemd dient te worden,
spreekt ik dus ook van ,,zij”. Of zou een Horex ook transgendertrekken
hebben? Ik zou het in elk geval niet weten. Voor de helderheid dus maar
spreken in de vrouwelijke vorm. Ze staat te dromen met haar boutvaste
vriend aan haar zijde, het blinkende Steib zijspan. Dromen over de grote
reis van de afgelopen vakantie. Af en toe moet er nog een bijzondere
kriebel door haar aluminium onderlijf gaan vanwege de bijzondere avonturen.
Het was een beetje wikken en wegen dit jaar, want de weerprofeten hadden nogal eens de wind tegen. Eerst zouden we half juni in het zadel,
maar na twee dagen zou de grote douche al weer volop los gaan, dus maar
een weekje wachten. Eind juni was het eindelijk zover. Volgens radio Drenthe zou het de eerste tien dagen goed weer zijn en helemaal droog blijven.
Ook de Oosterburen hadden dezelfde voorspelling afgegeven. Opstappen
en instappen dus. Bepakt en bezakt reden we de poort uit. Wat een top
gevoel, zonnetje op de helm en in het motorcompartiment geen spoortje
van ontevredenheid, met een hartslag van een jonge meid bracht onze machine ons waar we wilden zijn. In het Sauerland begon de zon aandoenlijk
haar best te doen, zodat de temperaturen zelfs opliepen tot over de dertig
graden. Als je rijdt is dat allemaal prima, maar o wee als moet stoppen en
stilstaan voor een stoplicht, dan gaat de helm een beetje drijven. De Horex
heeft bij hoge temperaturen nogal eens last van ademhalingsproblemen
en begint bij lage toeren dan nogal wat te hoesten maar als de rijwind
weer genoeg verfrissing geeft is het leed weer gauw geleden. In WinterHOREX CLUB NEDERLAND
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berg zochten we een hotelletje, die vindt je trouwens daar op elke hoek
van de straat. We spreken in elk geval in die hoek nooit iets van tevoren af,
we komen altijd onderdak.
Wat een schatje….
Deze keer ook. “Wat een schatje”, zei de hoteleigenaar. “Bedoelt U mijn
vrouw”, zei ik? De kleur schoot hem tot achter zijn oren, hij verontschuldigde zich in vele bewoordingen en zei dat hij die prachtige Horex bedoelde.
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Ik zei hem dat die vrouw van mij ook een schatje is, maar dat is zeer persoonsgebonden. Hij knikte heftig en zei toen, dat hij graag aan ons drieën
onderdak verleende. “Ja”, zei hij, “die machine mag onder geen enkel beding buiten slapen”. Hij knipte op een sleutel, ik zag een garagedeur langzaam opengaan en ontwaarde een prachtige bolide met de naam Porsche
op de neus. Die kan wel een nachtje buiten slapen zei hij, stapte in, reed
het vette kapitaal er uit en het bedje voor ons trouwe stalen lastdier was
gespreid. “Wat een pracht”, mompelde hij, “en dat geluid, supergeil.”
Ik weet niet hoe de Regina geslapen heeft, wij in elk geval heel goed. Dat
was een top ontvangst. De volgende morgen ging de reis verder naar de
zuiden van Thüringen. Een prachtig landschap en elke tweede weggebruiker is hier geen Nederlander, dat heeft ook wel wat. In Bad Liebenstein,
waar we wel eens vaker gebivakkeerd hebben, vonden we een prachtig
onderkomen. Een eeuwenoude watermolen, die door de eigenaar helemaal was gerestaureerd, uiteraard aan de rand van een beek aan de
zoom van een prachtig eikenbos. Een heerlijke plek om lang te blijven. De
eigenaresse bekeek ons span en zei dat die misschien wel in de ‘Wintergarten’, zeg maar de serre in gewoon Nederlands, een plekje kon vinden.
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Maar dan moesten we wel achter het huis zien te komen, maar helaas dat
ging niet, te krap. Geen nood, we hebben een prachtige plastic hoes, die
exact er over heen past. Geen centje pijn dus, slot er op en klaar.
Geboefte….?
Welk geboefte zou zijn hand er naar uit durven steken? Op hoop van zegen
zeg maar. Hopelijk geen intimidatie, je weet het maar nooit. Op een late
namiddag komen we van een fikse boswandeling naar ons onderkomen.
Vanaf de hoogte zie ik een man rond de Horex scharrelen. Dan slaat de
schrik je toch om het hart zal ik je vertellen. Voorzichtig tilt hij het kleed
op, kijk onder de plastic rok en laat vervolgens alles zoals het is. Leunend
op zijn stok kijk hij nog eens en gaat dan weer richting het dorp. Wat zou
dat voor een snuiter zijn? Zou dat manneke bepaalde aspiraties hebben?
Je moet tegenwoordig nergens gek van opkijken. De volgende morgen
wordt de waarheid onthuld. Zo tegen een uur of half negen, we zitten net
aan het ontbijt, zie ik het oude baasje met zijn stok weer het erf opkomen en hij blijft bij de Horex staan. Ik loop naar buiten en groet hem. Hij
groet vriendelijk terug en verontschuldigt zich dat hij zo maar het erf is
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komen oplopen. Hij vertelt dat hij gisteren ook al was geweest en de Horex
voorzichtig bekeken had. Hij had ons een paar dagen geleden horen aankomen.
Wat een Regina met je doet….
“Wat een prachtig geluid zeg”, zei hij, “dat is wat anders dan die pruttelende tweetakten waar we vroeger hier op moesten rijden. Als je een AWO
wilde hebben, moest je lid van de partij zijn.”
Ik hoorde bitterheid in zijn stem. Hij kende het merk Horex nog van voor
de oorlog. Maar na de oorlog ging hier alles op slot, zo mompelde hij. Hij
vroeg mij of het kleed er af mocht. Dat kun je niet weigeren natuurlijk en
daar staat in de morgenzon die toffe dame te blinken. Hij valt van de ene
verbazing in de andere, strijkt vertederend over het rubberzadel en zegt
zachtjes: “Oh wat ben je mooi”. Ik vraag hem of ik de Regina zal starten.
Oh, als dat zou kunnen. Ik vlotter, even de kickstarter naar beneden, dan
op contact en met één trap komt er leven in de brouwerij. Als een stoommachine waarvan je de slagen kunt tellen. Je gelooft het niet, maar hij
pinkt een traan weg, zo mooi vindt hij het. “Dat is een machine om straal
verliefd op te worden”, zegt hij met technisch wulpse blikken. Het is een
genot om te zien hoe hij van dit alles geniet. Wat een Horex al niet kan
bewerkstelligen, het is een lieve lust.
Als we een week later weer richting huis gaan, zwaait hij ons uit met zijn
stok in de lucht! Die heeft de week van zijn leven beleefd. Zonder storingen zijn we weer thuis gekomen en we waren net voor een grote plensbui
weer thuis. We hadden een prachtige tocht en volgend jaar gaan we weer
in zadel, wat denk je. Die oude dame, we raken er steeds meer verliefd
op en wat deze liefde betreft, heb je haar naar het schijnt, niet alleen. We
wensen alle lezers alvast fijne feestdagen en een goed 2018, onderweg
naar volgende avonturen.
Met de hartelijk Horexgroeten,
Tammo Oldenhuis
Coevorden

HOREX CLUB NEDERLAND

december 2017

21
Techniek; Horex Regina wetenswaardigheden
Wist U dat:
- de stoterstang lengte bij de 350- en 400-er 268mm bedraagt?
o bij de 250-er is dat 263mm, deze maten zijn zonder
stelschroef
- de radius van de kogel op het eind van de stoterstang 3mm is bij
de Regina 0, Regina 01 en Regina Sport?
- de radius 3,5mm is bij de Regina 02, 03 en 06?
o hetzelfde geldt ook voor de stelschroef en tuimelaar
- de cilinder van de 400 het langste is, namelijk 122mm?!
o bij de Regina 0, Regina 01 en Regina 03 is deze ‘slechts’
121mm
o bij de Regina Sport is dat 119mm
o en bij de Regina 250 is dat 118mm
- de lengte van de stoterstanghuls bij de Regina 02 133mm
bedraagt?
o bij de Regina Sport is dat 138mm en bij de Regina 01-06 is
dat 141mm
- het gewicht van de zuiger van de Regina 0 en 01 250 gram
bedraagt en van de zuigerpen ca. 65 gram?
- het gewicht van de zuiger bij de 250-er eveneens 250 gram
bedraagt, maar de pen ca. 50 gram?
- het gewicht van de zuiger bij de 400-er 325 gram en van de pen ca.
70gram?
- de nieuw te verkrijgen zuigers inmiddels helaas iets zwaarder
zijn en dat dit invloed heeft op de balans van de krukas en deze
hierdoor ook anders uitgebalanceerd dient te worden?
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Restauratie van een Zündapp Citation

Overgenomen en vertaald vanuit; http://zundappcitation.
blogspot.nl/2016/
De Zündapp die eigenlijk geen Zündapp was…

Dit vreemde verhaal begint meer dan een halve eeuw geleden in 1955
toen een motorfabrikant in Duitsland genaamd Horex een nieuw model
introduceerde. Ze noemen het de Imperator, en met goede reden. Omdat
deze naam grof vertaald, overeen komt met Keizer. En technisch gezien is
deze fiets duidelijk een leider in meerdere aspecten in zijn tijd. Het heeft
legeringsremnaven over de volle breedte voor en achter, een transmissiehuis in één geheel met de motor en een handige parallelle twincilindermotor met aluminium halfronde koppen, bovenliggende nokkenas, tandwielaangedreven oliepomp en een innovatieve los gekoppelde krukas die
over vier kogel- en rollagers loopt.
De hoop is groot dat dit nieuwe model een wereldklopper zal worden.
Horex exporteert de fiets naar de VS via zijn enige agent en importeur ‘Foreign Motorcycles Corp. FMC’ begint met het leveren van Imperators aan
zijn landelijke dealernetwerk en plaatst advertenties in de belangrijkste
geprinte media van zijn tijd, Cycle Magazine.
Maar tegen 1957 wordt het voor Horex in Duitsland duidelijk dat de
verkopen teleurstellend zijn. De concurrentie voor de Citation is zeer sterk
vanwege de gespierde Britse motorfietsen als Triumph, BSA en Norton. Ter
vergelijking: de 400cc-motor van de Imperator is aanzienlijk kleiner dan de
650 of 750cc van het Britse geweld. Hij weegt ook nog eens meer dan zijn
Britse motorbroeders. Wat ook niet echt helpt, is de styling van de Imperator. De oversized zwarte spatborden en de wat sukkelig overkomende
voorvork (‘Earles’) die leek te zijn geïnspireerd door Art Deco-design.
Heden ten dage is dit misschien weer hip, maar destijds helaas niet.
Horex neemt een beslissing, waardoor het bedrijf uiteindelijk ten onder
gaat. Ze vergroten de motor tot 452cc (waarmee ze het een 500 kunnen
noemen), voegen een opvallend helderblauw kleurenschema toe en geven
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het model de nieuwe naam ‘Citation’ naar de winnaar van de Triple Crown
paardenraces in 1958. Maar ze leveren niet deze nieuwe en verbeterde
versie van de Imperator aan ‘Foreign Motorcycles Corp’. In plaats daarvan
ondertekenen ze een deal met een directe concurrent, ‘Berliner Motors’.
Natuurlijk heeft FMC het exclusieve recht om de Imperator te importeren.
Horex in het Duitsland denkt klaarblijkelijk dat ze die deal kunnen omzeilen
door de Citation een ‘Zündapp’ te noemen. Ze plaatsen een Zündapp-logo
op de tank en Berliner introduceert ‘zijn’ nieuwe 1958-er “Zundapp Citation 500” op de Amerikaanse markt.
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Het duurt blijkbaar niet lang
voordat FMC naar de rechtbank marcheert om hun exclusieve contract af te dwingen
om Horex Imperator-motorfietsen te importeren ... inclusief
dit nieuwe blauwe, dun gecamoufleerde Citation-model.
We vermoeden dat Berliner
ook een soort van contract
heeft met Horex. Het resultaat is: de rechtbank verbiedt
simpelweg elke verdere import
van dit model door wie dan
ook. Berliner en FMC mogen
de bestaande voorraad nog
wel verkopen, maar dat is het
dan. Al met al komen minder
dan 200 Citations in handen
van een Amerikaanse eigenaar. Geconfronteerd met het verlies van een
belangrijke markt voor zijn vlaggenschipmodel, gaat Horex in 1960 failliet.
Het volgende hoofdstuk in dit verhaal begint vijf jaar later. De Citation is
nu grotendeels vergeten, een duistere wees van een overleden bedrijf.
Een pas afgestudeerde middelbare scholier is jaloers op de keurige kleine ééncilinder motorfietsen van zijn vriend. Ze variëren in grootte van
een Honda 90cc tot een Jawa 125cc. Zijn ouders zullen er geen voor hem
kopen, maar ze zeggen dat hij er een mag kopen als hij het geld ervoor
verdient. Hij neemt twee banen aan voor het grootste deel van de zomer
van 1965. En vastbesloten om zijn vrienden jaloers te maken, begint hij te
zoeken naar de grootste fiets die je voor $ 125,- kan kopen.
Deze zoektocht brengt hem op een avond in augustus in de kelder van
Corey’s Cycle, Upper Saddle River, NJ. Wat hij hier vindt, is een vreemde
motorfiets van $ 125,- met dubbele cilinders en niet 200, niet 300, maar
452cc cilinderinhoud. Horex of Zündapp, wat maakt het uit. Verkocht!
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Uiteindelijk ontdekt deze jongeman hoe uniek en zeldzaam deze motor is
en hij vindt nog meer onderdelen, waarmee hij de motor herbouwt. Tijdens zijn reizen leert hij snel dat als hij een ander zeldzaam exemplaar van
de Citation tegen komt, hij niet moet twijfelen en deze direct moet kopen
voor de reserve-onderdelen. Hij vindt een gesloopte Citation bij de Sports
Spot in Wayne NJ en koopt deze voor, je raadt het al, nog eens $ 125,-.
En dat is het moment waarop de motorfiets op de bijgaande foto’s in beeld
komt. Deze motor arriveert ergens in het midden van de jaren zestig bij
‘Pete Andrews Motorcycles’ in Boston voor de nodige reparaties. De reparatie gaat blijkbaar niet goed. Het ene leidt tot het andere, en uiteindelijk
komt de Citation terecht in de donkere en vochtige kelder van Andrew, vergeten, gedeeltelijk gedemonteerd, waarbij ook nog eens vele onderdelen
ontbreken - inclusief de hele belangrijke cilinderkop - en dus waarschijnlijk
voor altijd verloren voor de motorliefhebbers.
De betreffende jongeman komt naar Boston om te studeren aan de universiteit. Hij begint plichtsgetrouw aan de studies ... en een zoektocht bij alle
mogelijke zaken in de omgeving naar vervallen Citations. Hij ontdekt het
verlaten karkas van de Citation bij Andrews. Maar de kelder is een smerig
moeras van spinnenwebben, ratten en stinkende vuiligheden waarvan de
herkomst niet meer te achterhalen is. Ondanks dit alles is Pete Andrews
niet geïnteresseerd om de motor te verkopen. Pete is ook niet te vermurwen door hem te vleien met mooie woorden.
Uiteindelijk gaat Pete naar een of andere verzamelaarshemel in de lucht en
zijn gigantische samenraapsel van oude onderdelen, motoren, en vele andere zaken vervallen aan zijn weduwe Alice. Eindelijk kan dan de verkoop
plaats vinden. Wat overgebleven is van de Citation wordt uitgezocht in de
voormalige kelders van Pete, naar boven gehesen via een vuile trap richting daglicht en mee naar huis genomen.
Andere dingen in het leven van de jongeman krijgen voorrang en dus leidt
het Citation-project een rustig leven in weer een andere kelder. Tientallen
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jaren gaan voorbij en de jongeman is niet meer jong. Maar hij is de Citation niet vergeten en verzamelt langzaam maar zeker de ontbrekende onderdelen voor de motor. Uit Louisiana komt een cilinderkop. Uit Chicago,
een new old stock zadel en een zeer zeldzame telescoop vorkconstructie.
Uit Engeland en Duitsland worden veel kleine onderdelen gehaald, inclusief een ongerepte brandstoftank. En natuurlijk komen de laatste missende
onderdelen van de nieuwe mogendheid die bekend staat als Ebay.
Uiteindelijk kruist hij het pad met ene Ken Owen, die ook een Citationeigenaar en een excellente wapensmid is. Hij komt er snel achter dat dhr.
Owen misschien wel de enige persoon buiten Duitsland is die in staat is om
de Citation vakkundig te herbouwen, of het nou Horex of Zündapp is, of
wat dan ook.
Hij raapt zijn verzameling onderdelen bijeen en stuurt deze richting Ken
Owen, die er weldra met zijn kunsten voor zorgt dat we de Citation nu kunnen zien als op de foto’s.
Of het nu een Zündapp of een Horex is, deze motorfiets is weer succesvol
teruggekeerd naar de echte wereld na een lange reis vol gevaren en heel
lang wachten.
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Agenda
13 & 14-01 Motoren-bromfietsen-fietsen oldtimerbeurs in de Autotron te Rosmalen. Meer info; www.oldtimerbeurs.net
02 t/m 04-02 Bremen Classic Motorshow. Meer info via;
www.classicmotorshow.de
31-03 Motormarkt Hardenberg. Meer info;
www.motormarkthardenberg.nl
06 t/m 08-04 VETERAMA Hockenheimring. Auto- en motorbeurs. Min.
120.000m2 buiten en 4.000m2 binnen met ca. 2.500
standhouders. Meer info; www.veterama.de
12-05 Elfsteden Oldtimer Rally vanuit Wijckel (Friesland). Meer
info: www.elfstedenoldtimerrally.nl
19 t/m 21-05 64. Internationaler Horex Sternfahrt in Freiburg im Breisgau. Meer informatie; www.horex-service.eu

Horex Racer; wachten op het groene
licht (2x Regina racer)

01 t/m 03-06 Horex Treffen Nederland. Arnemuiden-Zeeland
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