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Voorwoord
We ontkomen er niet aan, de wereld wordt bedreigd door machtswellustige idioten. Deze zogenaamde leiders zijn al dan niet gekozen en
staan menig keer als blazende katten tegenover elkaar. Angstig om te
weten dat deze uiterst onbetrouwbare, zichzelf verheerlijkende figuren
met hun onvoorspelbare gedrag over desastreuze gevolgen kunnen beslissen. Niet alleen bovengenoemde individuen veroorzaken ellende, maar
ook personen die uit geloofsovertuiging door aanslagen hun wil aan ons
willen opdringen.
Ik vraag mij af hoe de wereldsituatie was in de jaren dat onze motoren
gebouwd zijn. Waarschijnlijk niet veel anders. Maar door minder sociale
media werden de mensen daardoor niet zo direct en nauwkeurig van op
de hoogte gehouden, waarschijnlijk is in die tijd het meest opgeblazen. De
motoren waarvan men
teveel eiste of verkeerd
bediende, wanneer het
blok aan puin draaide was
de schade nog beperkt en
eenvoudig te herstellen.
Laat de voorzienigheid ons
beschermen tegen onheil.
Op ons treffen in Jislum
kunnen we deze hierboven
genoemde narigheid even
vergeten, en genieten van
onze gezamenlijke hobby.
Groet Gerard

voor het oude stadhuis
van Velsen
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Financieel verslag 2016
Met genoegen presenteer ik hierbij het financieel verslag 2016. Het vorige
jaar sloten we helaas af met een tekort van bijna € 100,- Deze jaarrekening
vertoont gelukkig weer een positief resultaat van € 57,16
Opmerkingen:
Het clubweekend: Wij danken Lutina & Jan Willem Woordes en Annie &
Wim Vervelde voor de geslaagde organisatie van het clubweekend onder
de korenmolen “Prins van Oranje” in Bredevoort. Helaas is Jan Willem op
23 februari 2017 overleden. In het maartnummer van dit blad is een ‘In
Memoriam’ aan dit droeve feit gewijd.
Het weekend sloot met een positief resultaat van € 336,45. De afrekening
kunt u ook lezen in het clubblad 118 van maart 2017.
Ons clubblad: In 2016 verschenen weer vier clubbladen. De drukkosten
zijn gelijk gebleven , maar de portikosten zijn gestegen tot € 657,-. Dit
betekent een bruto kostprijs per lid van € 4,44 per clubblad.
Lof voor onze redacteur en producent Mikel Eringfeld.
Dankzij de winst op het clubweekend, de rente op de spaarrekening en de
verdere terugloop van de achterstanden bij de contributiebetalingen, is de
financiële positie van onze Horex Club nagenoeg gelijk gebleven. Met een
totale reserve van € 6.225,29 is de club financieel gezond!
Het aantal leden is enigszins teruggelopen, van 78 in 2015 naar 75 in 2016.
Door dit positieve resultaat kan de jaarlijkse contributie ad € 20,- gelijk
blijven. In zijn laatste vergadering heeft het bestuur hiermee ingestemd.
Tenslotte:
Bij de controle van de jaarrekeningen 2014 en 2015 heeft de kascontrolecommissie opmerkingen gemaakt over de almaar stijgende bankkosten.
Deze zijn langzamerhand opgelopen tot bijna € 200,-. Dit is ruim 10% van
onze jaarlijkse uitgaven. De oorzaak is, dat de RABO-bank en de ING hun
tarieven telkens hebben laten stijgen. Het bestuur heeft daarom besloten
op de bankkosten te besparen door de ING-rekening op te heffen. Dit is
per eind oktober 2016 gerealiseerd. Het positieve effect hiervan zult u in
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de jaarrekening 2017 aantreffen.
Tijdens het komende treffen 16-18 juni in Terwispel - Fryslân (Friesland)
is de financiële clubadministratie door alle aanwezigen in te zien. Een
kascontrolecommissie zal dan ook de boeken controleren en een oordeel
geven over de financiële administratie van de club per 31-12-2016.
U kunt zich aanmelden voor de kascommissie.
Met vriendelijke groet,
Paul Hoornweg
Penningmeester

Nieuwsbrief
(02 mei 2017)

De verkiezingen liggen achter ons en het Tweede
Kamerlid Edith Schippers is druk met het informeren naar de kansen om op basis van de uitslag een
nieuw kabinet te vormen.
De verschillen zijn groot, en het lijkt haast ondoenlijk om tot een meerderheidskabinet te
komen.
En, zoals uit onze analyse van de verkiezingsprogramma’s al bleek, zitten niet alle partijen op één lijn waar het de bescherming van het mobiel
erfgoed betreft.
Voor de FEHAC was dit aanleiding om onze zorgen voor te leggen aan de
informateur. Daabij vonden wij de KNAC aan onze zijde, zodat het een
gezamenlijke brief is geworden.
In de brief vragen wij aandacht voor vier punten:
1. een eenduidige definitie van klassieke voertuigen. Op basis van de richHOREX CLUB NEDERLAND
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tlijn EU 2014/45 is dat 30 jaar of ouder, en daar kunnen wij ons prima in
vinden.
2. Het is te voorzien dat er een behoefte zal ontstaan aan het kenbaar
maken dat een voertuig klassiek is. Wij hebben voorgesteld om daarvoor
een aparte kleur kentekenplaten in te voeren.
3. Het toelaten van het mobiel erfgoed tot de milieuzones. Op zich zien FEHAC en KNAC niet in dat milieuzones een bijdrage leveren aan een betere
luchtkwaliteit, maar als er dan toch milieuzones komen, laten de gemeenten dan één landelijke richtlijn volgen met een eenduidige uitzondering
voor het mobiel erfgoed.
4. Het huidige systeem van MRB voor oldtimers is ondoorzichtig en discriminerend. Wij pleiten - net als in de door FEHAC ingediende petitie
van 18 oktober 2015 - voor een heldere regeling: vol betalen tot 30 jaar,
daarna een overgangsregeling tot 40 jaar en boven de 40 jaar een algehele
vrijstelling.
Deze vier punten zijn in onze brief uitvoerig gemotiveerd. Wij hopen uiteraard dat deze punten terug komen in het te sluten regeerakkoord.
En tot die tijd benaderen we de verschillende partijen individueel om hen
uit te leggen
hoe noodzakelijk deze
aspecten
zijn voor een
duurzaam
behoud van
het mobiel
erfgoed.
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FEHAC-nieuws (08-03-2017)
Rijden met een aanhanger achter een motorfiets
De regelgeving m.b.t. het rijden met een aanhanger achter een motorfiets
verschilt van land tot land. In Nederland bijvoorbeeld mag het leeggewicht
van de aanhanger maximaal de helft zijn van dat van de motorfiets ervoor met een maximale breedte van 2 meter, lengte van 2,5 meter bij een
hoogte 1 meter. Als de aanhanger achter een motor met zijspan zit, dan
moet het wiel van de zijspan geremd zijn. En: de maximale snelheid is 90
km p/u. Maar bij de buren in Duitsland is het anders: daar is de maximale
snelheid 60 km p/u, de breedte van de aanhanger maximaal 1 meter en
het gewicht maximaal 750 kg. Heel anders dus.
Overzicht FEMA
Die verschillen in regelgeving maken het voor de (klassieke) motorrijder
met een aanhanger tot een hachelijke zaak om gewoon maar een aanhanger achter de motor te koppelen en op weg te gaan in Europa. Dat is
het minder goede nieuws. Maar het goede nieuws is dat het rijden met
een aanhanger achter uw (klassieke) motor in bijna alle Europese landen
wel is toegestaan. Gelukkig heeft de Europese organisatie die gericht is
op de belangenbehartiging van modernere motoren (FEMA) een vergelijkingsoverzicht van de regelgeving per land gemaakt. Onderstaand de link
naar dit overzicht.
http://www.fema-online.eu/website/index.php/consumer-information/
riding-with-a-trailer/

FEHAC; Toonbeelden van motorfietsen
Cultureel erfgoed is het verhaal van de geschiedenis van Nederland: het
maakt het verleden zichtbaar en versterkt zo ons cultureel en historisch
besef. Het biedt ankerpunten om het heden te begrijpen en om over de
toekomst na te denken.
Deze mooie intro staat in de ‘Erfgoedbalans 2017’ van de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed. Normaal gesproken denkt iedereen bij de term ‘erfgoed’
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aan oude gebouwen en kunst en niet direct aan oude motorfietsen.
Maar sinds het van kracht worden van de nieuwe Erfgoedwet in juli 2016
valt ook het ‘mobiel erfgoed’ onder die wet. Mobiel erfgoed zijn oude
voertuigen op de weg, water, rail en in de lucht. In Nederland beschouwen
we wegvoertuigen van 30 jaar en ouder als historische voertuigen en
daarmee ook als onderdeel van ons cultureel erfgoed. Om publiek en
overheden inzicht te geven wat met dat ‘mobiel erfgoed’ precies bedoeld
wordt, is het toonbeelden project gestart. Toonbeelden zijn beschrijvingen
van mobiel erfgoed die exemplarisch zijn voor dit type erfgoed. Samen
geven deze toonbeelden een representatief beeld van de Nederlandse
mobiliteitsgeschiedenis.
Selectie van zes motorfiets toonbeelden
De uitdaging was het selecteren van ruim 100 voorbeelden van mobiel
erfgoed in de vier sectoren: weg, water, rail en lucht. Daartussen was er
plaats voor zes motorfietsen. Het project Toonbeelden van mobiel erfgoed
is uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van
OCW en is te zien op de website: www.toonbeelden.com. De Commissie
Tweewielers van de FEHAC heeft met de hulp van veel clubleden voor
het aandeel motorfietsen gezorgd. Motorfietsen hebben steeds een rol
in de ontwikkeling van de mobiliteit in Nederland gespeeld vanaf het
allereerste begin rond 1905 tot 1985, het eind van de periode van het
toonbeeldenproject. Deze rol was in de beginjaren een hoofdrol, want
er waren vlak vóór de Eerste Wereldoorlog ongeveer twee keer meer
motorfietsen dan automobielen.
1895 – 1920 Eerste vorm van mobiliteit, meer motorfietsen dan auto’s
Peugeot 1905 2¼ PK – 1905
In deze periode zijn
anderhalf tot tweemaal
zo veel motorfietsen als
automobielen gebruikt.
Naast de veel lagere
aanschafprijs was de zeer
slechte verkrijgbaarheid
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van benzine in die jaren de reden. Motorfietsen reden toen ook al veel
verder op één liter benzine dan automobielen. Deze Peugeot 2¼PK was
in trek bij (plattelands)artsen die altijd al erg op hun vervoermiddel waren
aangewezen. De arts had een betrouwbaar en efficiënt vervoermiddel,
waar niet allen hij maar ook zijn patiënten profiteerden.
1910 – 1930 Mobiliteit voor het gezin, de zijspan
Indian Powerplus met zijspan – 1920

Als goedkoper gemotoriseerd
voertuig
was de motor begin
vorige eeuw
snel ingeburgerd bij
de gegoede
burgerij.
Om aan de
behoefte
te voldoen
voor het vervoer van meer personen dan bestuurder en duopassagier
werd de zijspan ontwikkeld. Dit betekende het voorzien in de mobiliteitsbehoefte voor het gezin. Het alternatief was de veel duurdere auto. Dat
begon al in de twintiger jaren en eindigde pas in de jaren ‘60 van de vorige
eeuw.
1920 – 1940 De Crisisjaren
Eysink Jubileum 125cc – 1939
Na de beurscrash in 1929
verdiende de Nederlander
opeens veel minder of werd
zelfs werkeloos. Daardoor
kwam er een veel soberder
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patroon van mobiliteit. Ook de wetgeving speelde met financiële
voordelen in op het gebruik van lichte motorfietsen. De hier getoonde
Eysink Jubileum 125cc van 1939 is een mooi voorbeeld van een nieuwe,
lichte motorfietscategorie die in deze periode is ontstaan.
1940 – 1945 Militaire mobiliteit met oude legermotoren
Harley Davidson WLC ‘Liberator’

Onze
bevrijders
maakten op
grote schaal
gebruik van
motorfietsen. Eén van
de meest
tot de
verbeelding
sprekende
motoren uit
de Tweede
Wereldoorlog is
de HarleyDavidson WLC, door de Nederlands bevolking ‘Liberator’ gedoopt. Nadat de Amerikaanse en Canadese troepen zich uit Europa terugtrokken,
werden ook in Nederland vele Liberators in groten getale achtergelaten.
Deze kregen vaak andere bestemmingen. Zo heeft de ANWB deze motoren
direct na de oorlog voor de Wegenwacht gebruikt. Door de aantallen en
het speciale karakter zit deze motorfiets in het collectieve geheugen van
de Nederlanders verankerd.
1945 – 1965 Mobiliteitsexplosie na WO-2
Ariel NG350 – 1947
In de vijftiger jaren vond voor alle wegvoertuigen een mobiliteitsexplosie
plaats, ook voor motorfietsen. Voor het afleggen van grotere afstanden
werd op grote schaal gebruik gemaakt van goedkope, zuinige motorfiHOREX CLUB NEDERLAND
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etsen. Maar, waar
moesten deze
motorfietsen net na
de oorlog vandaan
komen? De Engelse
motorindustrie
schakelde bijna meteen over op ‘vredesproductie’ door
vrijwel ongewijzigd
verder te produceren
en de ex-legermotoren zwart i.p.v. kaki te spuiten.
Er werden ook andere creatieve oplossingen bedacht, zoals de scooter
en de dwergauto, die ook met motorrijbewijs waren te gebruiken en het
zijspangebruik beleefde een revival. Het ARIEL NG350 model karakteriseert
deze opstartende Engelse civiele motorproductie van net na de oorlog en
vormt mede het begin van de motorisering na WO-2.
1965 – 1985 De
motorfiets als
vrijetijdsbesteding
Honda CB750 – 1970
Eind zestiger jaren
werd de rol van de motorfiets in economisch
opzicht veel kleiner,
want de Nederlanders
konden toen een kleine auto kopen. Echter,
in de jaren zeventig
begon voor de motorfiets een revival als middel voor vrijetijdsbesteding.
Dat duurt voort tot aan de dag van vandaag. De opmars van de Japanse
merken begon al vroeg in de jaren ‘60 met onder andere de Honda Dream.
Maar veruit de bekendste en meest trendsettende motor uit eind ‘60-er en
begin ‘70-er jaren is de 4-cilinder Honda CB750. De Honda CB750 is eind
vorige eeuw tot Motor van de Eeuw verkozen.
HOREX CLUB NEDERLAND
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HOREX S35, een Duitse S-klasse motor uit Bad Homburg
met een Engelse flair
(overgenomen uit het blad Motorrijwiel, april 2017)

Vlak bij de Duitse grens vond Ad van Boheemen een vers gerestaureerde
S35 en onderzoekt hoe Duits of hoe Engels deze zeldzame Horex is.
In het begin van de jaren ’20 was Friedrich Kleemann eigenaar van de
Rex-conservenfabriek in Bad Homburg, bij Frankfurt, die glazen inmaakpotten maakte. Zijn zoon Fritz (geboren in 1901) had geen belangstelling voor
het vak van zijn vader en hield zich liever bezig met motorfietsen. Fritz
droomde ervan een eigen motorfiets te bouwen en ging stage lopen bij
Henry Ford in Detroit. Na terugkomst in Duitsland maakte hij in 1923 zijn
droom waar door zijn eigen bedrijf Fahrzeugbau Bad Homburg op te richten op het terrein van zijn vaders fabriek. Zijn eerste motor bestond uit een
250cc motorblok van de Columbus Motorenfabrik A.G. dat hij inbouwde
in het rijwielgedeelte
van een Dolf motorfiets, een tweetakt van
de machinefabriek
Stein in Frankfurt. Hij
gaf zijn motorfiets
de naam Horex, een
samentrekking van
HOmburg en REX.
Daarna werd de fabrieksnaam gewijzigd
in Horex Fahrzeugbau
Bad Homburg A.G.
Columbus motorblokken
Fritz behaalde vele successen met deze motor die steeds werd verbeterd
waardoor de Columbusfabriek de motorblokken ook aan andere motorfietsbouwers kon verkopen. Vader Friedrich Kleemann verwierf een meerderheidsbelang in Columbus waardoor de toelevering van motorblokken
HOREX CLUB NEDERLAND
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aan Horex was gewaarborgd.
Er werden nu ook zwaardere motorblokken ontwikkeld met als voorbeeld
de Sturmey Archer blokken die door Raleigh werden gebruikt.
In 1925 drong Fritz er bij zijn vader op aan de fabrieken van Horex en
Columbus op één plek te concentreren; een jaar nam dat zijn beslag. Chefconstructeur Eduard Freise werd aan de kant gezet en vervangen door
de Engelsen Gregory en Robertson. Om Horex te laten uitgroeien tot een
solide concern was geld nodig. Dat werd gevonden door de firma Rex te
verkopen aan de belangrijkste concurrent Weck (mijn moeder gebruikte
vroeger Weckflessen om afgekookte groenten in te bewaren, nu weet ik
waar die naam vandaan komt).
In 1927 kwam ingenieur Hermann Reeb, samen met zijn vriend Michels, bij
Horex in dienst. Hij kreeg als opdracht de “bijbel voor snellopende viertakt
verbrandingsmotoren” van de befaamde Engelse ingenieur Harry Ricardo
te vertalen in voor de fabriek bruikbare ideeën. Zijn eerste succes was dat
hij Fritz ervan heeft overtuigd de Druid-voorvork te vervangen door de
Tiger(Webb)voorvork van KLM, de Köln-Lindenthaler Metallwerke A.G. De
nieuwe voorvork bleek een groot succes en KLM mocht daarna ook andere
onderdelen zoals remtrommels leveren. Voor de versnellingsbakken en
koppelingen vertrouwde men op producten van Hurth.
Sturmey Archer motorblokken
Na de eerste 250cc kopklepper had Columbus uitsluitend zijklepblokken
gebouwd. Eind jaren ’20 werd besloten een kopklepper in het assortiment
op te nemen maar Columbus was nog niet in staat een daartoe geschikt eigen kopklepblok te bouwen. Daarom werd besloten motorblokken en versnellingsbakken in te kopen bij Sturmey Archer die al vertegenwoordigers
in Duitsland had. Horex kon met deze firma’s rechtstreeks zaken doen wat
een heleboel importproblemen scheelde. In 1929 was de nieuwe 500cc
kopklepper leverbaar in twee uitvoeringen: de S5 en de sportieve SS5, die
22pk leverde. Deze machines waren uitgevoerd met dry-sump smering
waarna de oude T-modellen (de zijkleppers) ook naar dit smeersysteem
werden omgebouwd.
In 1931 werd het leveringsprogramma uitgebreid met lichtere kopkleppers die door Columbus waren ontworpen. Een extra stimulans om zelf
HOREX CLUB NEDERLAND
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motorblokken te gaan bouwen was het feit dat de National-Sozialisten, die
in 1933 aan de macht kwamen, hoge importbelastingen invoerden omdat
men hoopte hierdoor de binnenlandse productie te stimuleren. Eén van
de gevolgen hiervan was dat Victoria niet langer Sturmey Archer-blokken
inkocht maar Columbus-motorblokken ging inbouwen.
Eerst kwam de S2 uit, een 200cc-machine die speciaal was gebouwd voor
de belasting-vrije 200cc klasse waar men bovendien geen rijbewijs voor
nodig had. Een jaar later volgde de S3, met 300cc en in 1934 kwam de S35
die was uitgegroeid tot 350cc. Met een boring x slag van 69 x 92mm was
het een langeslag motor, zoals in die tijd gebruikelijk was. Met een compressieverhouding van 6:1 leverde de nieuweling een vermogen van 15 pk
bij 4.800 tpm en kon een topsnelheid van 110km/u halen. Bij een snelheid
van 100km/u bedroeg het benzineverbruik circa 1 liter op 27km. Hij was
voorzien van een vierversnellingsbak met voetschakeling. De schuin staande cilinder was een modeverschijnsel uit de jaren ’30. Veel Engelse machines hadden een dergelijke constructie maar ook andere merken zoals
Saroléa. Wat beslist ook bijdraagt aan de Engelse stijl van deze motor is dat
het een robuuste machine is zonder “den vroegeren groven en leelijken
bouw, die tot voor enkele jaren bij onze Oosterburen de gewoonte was,”
aldus en roadtest uit 1937.
Schuin staande cilinder
De S35 is netjes afgewerkt met afgedichte kleppen en koelribben op het
carter die tevens voor extra stijfheid zorgen. De forse stoterstangentunnel
lijkt een koningsas te verbergen maar dat is de schijn die bedriegt. Door de
schuine stand van de cilinder en de stoterstangen tunnel lijkt het blok veel
op dat van een Calthorpe. De primaire aandrijving is afgedicht door een
fraai aluminium deksel, waardoor olielekkage werd voorkomen. Dit in tegenstelling tot de Engelse machines die, met hun geperste stalen primaire
deksel nooit oliedicht, te maken waren.
Boven op de Tiger voorvork is een grote en duidelijk afleesbare VDO-teller
gemonteerd met een diameter van maar liefst 115mm, die doet denken
aan de tellers van de latere Vincents. De benzinetank heeft een inhoud van
13 liter en werd aanvankelijk verchroomd, maar werd in de latere jaren’30
zwart gespoten en voorzien van rode biezen, vanwege een schaarste aan
HOREX CLUB NEDERLAND

juni 2017

15
grondstoffen. De elektrische installatie bestaat uit een 30 Watt accu-bobine ontsteking. De grote koplamp met ingebouwde schakelaar komt (uiteraard) van Bosch. Volgens de reeds genoemde test uit 1937 gaf deze lamp
“een formidabel licht”. De motor is uitgevoerd met dry-sump smering.
De carburateur kwam van Amal-Fischer uit Nürnberg, in feite een licentiebouw van de Engelse Amal.
Van de cilinderkop bestonden twee uitvoeringen: een kop met dubbele
uitlaatpoorten, wat destijds de modetrend was, en een z.g. Geländesportmodel met één uitlaatpoort. Deze was niet alleen goed voor een geringe
gewichtsbesparing , maar functioneerde ook beter dan een tweepoortssysteem. Het nadeel hiervan is dat, door de wervelingen van de uitlaatgassen
naar twee poorten, de cilinderkop extra wordt opgewarmd.
Om het geluid te temperen werden bij de toermodellen grote visstaartuitlaten gemonteerd, bij de Geländesport was dat nog niet direct nodig en
kon men volstaan met een deegrol-demper.
De S35 Sport (elke kopklepper werd beschouwd als een sportmotor) is
slechts vijf jaar gebouwd, van 1934 tot en met 1938, toen werd hij afgelost
door de SB35, die een blokmotor heeft en de voorvader is van de naoorlogse Regina. Volgens de Krafträderlijst van 1920-1940 zijn er in totaal
3.102 stuks gebouwd d.w.z. 5 stuks in 1934, 411 in 1935, 1274 in 1936, 851
in 1937 en 561 in 1938. Helaas zijn de meeste in de oorlog vernietigd; nu
zijn er nog 10 tot 15 stuks bekend.
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Horex-professor
Albert Eringfeld wordt door leden van de Horex Club wel eens de Horexprofessor genoemd. Dat dit predicaat hem niet ten onrechte wordt verleend, blijkt uit het feit dat hij zich al bijna 50 jaar lang bezig houdt met het
“koninklijke” merk (denk aan de latere modelbenamingen Regina en Imperator), heel veel sleutel-ervaring heeft en een interessante verzameling
Horexen in de schuur heeft staan. Een paar jaar geleden kon hij in Duitsland deze S35 kopen. De motor lag in onderdelen maar was grotendeels compleet.
Dankzij zijn vele contacten (in Duitsland) is
Albert erin geslaagd de Horex op te bouwen in nieuwstaat. Toen ik op bezoek kwam
was de S35 nog maar net klaar (de kilometerstand was 00001) en moest nog naar
de keuring voor een kenteken. Diverse
kleine onderdelen zoals de remstang en
de bevestiging van de voetsteunen heeft
Albert nagemaakt omdat die verdwenen
waren. De tank is zwart met zilvergrijs
gespoten omdat verchromen geen optie
was en Albert staat nog in dubio of hij de
deegroldemper zal laten zitten of deze zal
vervangen door een vissenstaart. De motor is voorzien van een enkele uitlaatpoort,
daar hoort een deegroldemper bij maar
die werd gebruikt bij het Geländesportmodel met opgebogen uitlaat. In verband met een betere zitpositie heeft
Albert voor een groot zadel gekozen en is de tank op rubbers gemonteerd,
zodat hij iets hoger staat dan oorspronkelijk. Ook de rvs olieleidingen zijn
niet helemaal zoals Frtitz Kleemann het heeft bedacht maar zó voorziet
iedere restaurateur/eigenaar zijn motor van zijn eigen “handtekening.” Een
mooi detail zijn de leren gereedschapstasjes naast het achterspatbord
waarin de merknaam HOREX is ingesneden.
Albert heeft ook het kleine broertje van de S35, de S200, die nog is voorzien van tankschakeling. Om zijn verzameling compleet te maken mocht het
350cc model natuurlijk niet ontbreken.
HOREX CLUB NEDERLAND
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The Distinguished Gentleman’s Ride 2017
Op 24 september 2017 wordt The Distinguished Gentleman’s Ride over de hele wereld
weer gereden. Dit is een rit die vanuit alle
grote steden wereldwijd wordt georganiseerd
om geld in te zamelen voor prostaatkanker. In
Nederland word de rit gereden vanuit; Amsterdam, Breda, Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Steenwijk, Utrecht, Veluwe, Venlo en Wageningen.
Dus altijd wel ergens in de buurt.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de site www.gentlemansride.
com
Je kunt zelf een donatie doen op deze site. Je kunt ook een profiel aanmaken en via social media sponsoren zoeken voor dit goede doel.
Natuurlijk is gewoon meedoen ook heel leuk. Iedereen is bijzonder ‘distinguished’ gekleed. In 2016 deden aan de run in Amsterdam 5 Horexen mee.
Deze kregen een eervolle vermelding, een opsteker voor ons merk Horex.
Op de site is alle info te vinden, veel plezier.
Op YouTube zijn veel leuke filmpjes van andere wereldsteden te zien. In
het filmpje The Distinguished Gentleman’s Ride 2016 Amsterdam (full
video) zie
je Paul
Hoornweg, onze
penningmeester,
over de
dijkjes
langs het
IJ scheuren.
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Verzamelbeurs in Bad Salzuflen
Het leek zo mooi te kunnen zijn. Een prachtige hal, goede en kosteloze parkeerplaatsen en gratis entree als je met de oldtimer kwam. Aangezien het
ook nog eens redelijk goed weer was, deden vele liefhebbers van het oude
spul dit dan ook. Van brandweerauto’s tot klassiekers en zelfs hot-rods verschenen er op het toneel. Helaas waren de bezoekers, die wél een entree
van € 12,- moesten dokken, duidelijk in de minderheid. Voordeel was dat
je overal rustig bij kon komen en zo een paar foto’s knipsen.
Opvallend was een originele, prachtige, mintgroene Mabeco, een Indian
Scout kloon, die ooit in Berlijn werd gemaakt door de Fa. Siemens & Halske, met een zijklepmotor van 600cc. Indian spande later een proces aan
en won die ook, zodat de Mabeco maar een paar jaar werd geproduceerd.
Een andere opvallende motor was een Opel Motoclub, een 500cc
ééncilinder met een Kühne-motor, gebouwd tussen 1928-1930. Het frame
was behandeld met cadmium, zodat het leek of het van aluminium was.
Destijds was dit al een aparte verschijning en nu helemaal.
Later die dag kwam er zowaar een Horex 350 met zijspan het terrein
optuffen en het bleek Ralf Büker te zijn. Hij had de Horex van zijn vader helemaal gerestaureerd en reed er nu voor de eerste keer mee en dat beviel
hem uitermate goed. De koppelingspen draaide wel een beetje mee, maar
een kogeltje kon het euvel verhelpen.
Op de vraag van een toeschouwer hoe hij het zijspan uitgericht had, had
hij een adequate respons.
Heb het eerst recht in de garage gestald en er toen het zijspan een beetje
schuin aangehangen. Daarna proefondervindelijk getest hoe het stuurde.
De man was verbijsterd en wilde een hele uitleg geven hoe het moest,
maar daar had Ralf geen oren naar. Hij startte de Horex en zoefde weg, de
man in verbazing achterlatend. Een opgestoken duim naar de toeschouwers was zijn antwoord. Waarschijnlijk had hij geen zin in zo’n beterweter.
AE
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Schuurvondst
Schuurvondsten zijn in de oldtimerwereld heel zeldzaam geworden, alle
schuurtjes zijn allang uitgemest, zolders opgeruimd en kelders tot in de
laatste uithoeken doorzocht. De spoeling is wat dat betreft wel heel dun
geworden. Toch zijn er altijd van die gasten die via internet een zogenaamde schuurvondst aanbieden. Meestal zijn ze zo’n anderhalve maand
geleden weggezet omdat de moed ze in de schoenen zakte vanwege de
bergen kosten die komen als je een aftands vehikel op twee wielen wilt
restaureren. Dus wat te doen? Je neemt wat verlopen olie, smeert er flink
wat op je tweewielige ergernis, vervolgens neem je de stofzuiger, haal de
liefst volle stofzak er uit en strooi die kwistig uit over het object, laat hem
vervolgens een paar dagen buiten staan, liefst in de regen en dan kun je de
stellingen wat de handel aangaat betrekken. Je neemt een paar onduidelijke foto’s en een vetgedrukt opschrift van “schuurvondst” completeert het
geheel. Iedereen valt bij het lezen van de advertentie bijna in katzwijn van
verlangen om zo’n schitterend restauratieobject te bemachtigen. Want
laten we welwezen, iets moois om te restaureren is nauwelijks meer te
vinden en zeker een Horex niet.
In Hardenberg op de voorjaarsmarkt stond nog een echte ongerepte
Sparta, zo bij Karel Kluizenaar uit het schuurtje, de spinnen hadden sinds
jaar en dag een ideale woonruimte gecreëerd in het achterwiel. Dat zijn
nog de echte toppers, maar verder staat er op internet wat deze vondsten
aangaat meestal geleuter van de bovenste zolder.
Vijf jaar geleden heb ik in dit opzicht toch nog wel een beetje geluk gehad.
Via Marktplaats zag ik een advertentie, waarin een NSU 98cc Fox, dat is
een viertakt, aangeboden werd. Aangezien het echte motorvirus bij mij
is beginnen te leven door een Fox tweetakt, leek het mij nog wel eens
leuk een 98 viertakt te bemachtigen. Maar ja, meestal vermoerde dingen,
die dan ook nog een gouden randje rond het zadel hebben wat de prijs
betreft. Dus elke keer maar weer afwachten of er misschien iets moois te
kopen valt. De heldere foto’s van het aangeboden Foxje deden mij vermoeden dat het hier inderdaad wel eens om een motortje kon gaan, dat
HOREX CLUB NEDERLAND

juni 2017

21
al heel lange tijd ergens in een donkere
hoek gestaan had en in geen jaren meer
een straaltje zonlicht op zijn aluminium
lijfje had gehad. Zijn sloffen lieten op de
foto zien dat hij behoorlijk last had van
doorgezakte platvoeten. Zo te zien leek
alles helemaal compleet. Door het lange
staan had hij ook behoorlijk last van schurft gekregen, want zijn mooie zwarte
huidje die hij uit de fabriek in Neckarsulm meegekregen had, was verbruind
en verschilferd.
Geen telefoonnummer bij de advertentie natuurlijk, dus maar even een mailtje
sturen, wie weet. Ondertussen was er al
flink geboden, maar dat zegt natuurlijk
niet alles. De eerste dagen kreeg ik geen enkele reactie maar na vijf dagen kwam er toch wat. De hoogste bieder, die de motor kon ophalen, had
niets meer van zich laten horen en de bieder daaronder zou de volgende
dag langs komen maar had verstek laten gaan. Ik kreeg een mail met
bovenstaande klaagzang. Onderaan de mail zag ik het begeerde telefoonnummer en een half uurtje laten had ik de verkoopster aan de telefoon.
Mijn vermoeden was juist geweest. De motor was van haar man geweest, maar al jaren was hij niet meer in het land der levenden, meer dan
dertig jaar. Toen we een auto kochten zei ze, had haar man de motor op
de zolder van de smederij getakeld en de motor vol laten lopen met olie,
net zoals de benzinetank. Mijn neef heeft hem vorige week van de zolder
weten te takelen. Ja, ik ga het huis met die oude smederij hier verkopen,
dus de motor gaat ook weg. We werden het over de prijs gauw eens. Het
was trouwens wel een eindje uit de buurt, in het zuiden van België, tegen
de Franse grens. Ik kon de volgende week op maandagmorgen bij haar
terecht, maar dan het liefst om acht uur. Ik kreeg het adres en de komende
maandag was ik al voor dag en dauw op pad om het Foxje op te halen. Als
ik de stander en het stuur er af zou halen, zou hij precies in mijn auto passen, dus geen gehobbel met een kar achter de auto. De reis verliep voorHOREX CLUB NEDERLAND
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spoedig en om twee voor acht was ik in het zoelige zuiden aangeland. Het
aangegeven adres was een vervallen woonhuis waar vlak voor de oorlog
nieuwe gordijnen voor de ramen waren gehangen. Achter het woonhuis
stond de smederij. In grote ijzeren smeedletters stond er “Smederij” op.
Verder leek alles verlaten en volledig
onbewoond, misschien dat ratten en
muizen deze tent hadden gekaapt,
maar aan etenswaar leek mij hier
overigens niet veel te halen. Het
nummer maar eens draaien dacht
ik, maar geen gehoor. En daar sta
je dan en maar afwachten of het
allemaal lukken gaat. Daar kwam na
een tijdje wachten een auto om de
hoek en ja, dat kan niet missen dat
moet ze zijn. Ze stopt, stapt uit en begroet mij met duizend excuses dat ze
zich heeft verslapen. Ik waai dat weg, want ik ben allang blij dat het avontuur verder gaat. Hier woon ik al sinds vijftien jaar niet meer zegt ze en heb
inmiddels alles nu verkocht en het moet leeg. Al met al een heel verhaal,
maar dat kon me niet zoveel schelen, ik wilde naar het kroonjuweel waar
ik zo’n lange reis voor gemaakt had. angsloten
Hangsloten van de smederij er af en daar scheen de morgenzon precies
op de Fox. Mijn vermoeden werd bevestigd en het verhaal van mevrouw
klopte helemaal. De motor draaide heel soepel rond, daar was dus niet
zoveel mee aan de hand. De rest liet zich wel schuren, plamuren en nieuw
verchromen. Betaald, stuur er af, stander gedemonteerd en na wat gepas
en gemeet ging de achterklep van de auto net over het nog ongeschonden
achterlichtje heen en full speed richting Coevorden en alles verliep vlotjes.
Nadat ik het snoepje van de week had uitgepakt, kon ik het ding nog eens
goed bekijken. Het viel me heel hard mee, niks vermoerd, alles origineel.
Alle olie van de motor en de tank er uit laten lopen en schoongespoeld,
carburateur er af en schoon geblazen. Achter de ontstekingskap keek mij
een ongerept vliegwiel aan en zag de ontstekingsspoel er nog maagdelijk
uit. Maar hij was inmiddels wel een zachte dood gestorven want er kwam
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geen enkele vonk meer af. Spoel eraf en laten wikkelen. Drie weken later
was het zover, spoel gemonteerd, punten schoon gemaakt, nieuwe bougie
en nieuwe olie er in, tot slot het vlotterpotje met benzine vullen en dan
eens proberen. Je gelooft het niet maar na twee trappen kwamen vertrouwde NSU geluiden uit het blokje. Het liep werkelijk fantastisch. De kilometerstand geeft 13000 aan en ik geloof dat het klopt. Dat geeft een kik, niet
te geloven zeg. Het gereedschapstrommeltje onder het zadel zat natuurlijk
op slot en de sleutel is al bijna een halve eeuw zoek. Maar het geluk is dubbel met mij. Onder het gescheurde zadel hangt een verroest sleuteltje aan
een koperdraadje. Dat moet hem zijn, sleutel passen, en beetje kruipolie
erbij en na wat geduld, kraakt de kluis onder het zadel open. Zal de oude
smid hier zijn Belgische franken in verborgen hebben? Dan wordt de koop
misschien nog wel heel fortuinlijk. Ik vis er een oud bruin mapje uit, meer
niet, maar wat een geluk zeg, het is het Belgische kenteken, dus helemaal
geen centje pijn straks bij de keuring, want alle nummers kloppen. Inmiddels zijn de wielen nieuw gespaakt, nieuwe banden gemonteerd, nieuwe
uitlaat bij de Oosterburen gekocht en het zal niet al te lang meer duren
of de Fox is weer helemaal wakker uit zijn meer dan dertig, misschien wel
veertig jaren durende winterslaap. Zo zie je toch maar weer dat er heel
sporadisch nog echte schuurvondsten zijn. Soms is het in het leven van een
motormuis een kwestie van geluk hebben.
Tammo J. Oldenhuis
Coevorden
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Agenda
Pinksteren

63. Sternfahrt Horex Club Bad Bramstedt in Bimöhlen.
Info; www.horex-service.eu/side2treff.docx

09 t/m 11-06

36e Int. Oldtimermarkt Bockhorn. Info; www.oldtimermarkt-bockhorn.com

16 t/m 18-06

Horex Treffen 2017 bij de Lindelaar, De Streek 38, 8407
EG Terwispel. Meer info; clubblad maart 2017

13 t/m 16-07

Horex Treffen in Griekenland, 64008 Moustheni, Kavala. Aanmelding/info; makismc@hotmail.com

03 t/m 07-08

33e West Kent Run, Engeland. Info; www.westkentrun.
co.uk

20-08

34e Eerbeekrit voor veteranen en klassiekers. Start
11.00u., locatie: Grand Café de Korenmolen, Kanaalweg 3, 6961 LW Eerbeek

25 t/m 27-08

44. Horex en Oldtimertreffen in Friedrichsdorf/Burgholzhausen, MSC Bad Homburg

16 & 17-09

Horex Treffen in Dötlingen

23-09

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

07-10

Motormarkt Hardenberg – Sportpark “De Boshoek”.
Info; www.motormarkthardenberg.nl
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