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Voorwoord
In ons leven maken we vele keuzes, de manier waarop we kiezen is verschillend. Veelal kiezen we wel overwogen, maar soms onnadenkend,
soms kiezen we impulsief, soms automatisch, soms uit geloofsovertuiging, soms uit liefde, soms uit haat, soms provocerend, soms protesterend,
soms tegen beter weten in. Aan vele keuzes gaan twijfel vooraf. Van vele
keuzes zouden we graag vooraf willen weten wat het gevolg kan zijn van
onze keuze. Maar de gevolgen zijn vaak niet te voorzien. Wat te denken van gekozen regeringen in de landen om ons heen? Van een aantal
valt te betwijfelen of dit wel de bedoeling is geweest van de kiezers.
Luid protesterend
maken mensen hun
ongenoegen kenbaar
naar aanleiding van
gemaakte keuzes.
Laten we hopen
dat onze keuze op
15 maart geen al te
groot ongenoegen
veroorzaakt. Een ding
waar we geen keuze
in hebben is het
moment waarop we
horen dat ons leven
door ziekte binnen
een bepaalde tijd
beëindigd zal zijn. Ik
hoop dat dit moment
ons lang bespaart zal
blijven.
Groet Gerard.
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Rectificatie datum Treffen 2017
Per abuis is in het afgelopen clubblad de foutieve (oude) datum van ons
Horex Treffen 2017 in de agenda gezet. In het artikel over het Treffen is de
datum WEL juist vermeldt.
Hierbij nogmaals de juiste data; 16, 17 & 18 juni 2017
Noteer het in uw agenda’s en meldt u z.s.m. aan middels het meegeleverde inschrijfformulier!
De redactie

Afrekening Horexclub Treffen 2016 in Bredevoort
In het weekend van 3 tot 5 juni vond ons jaarlijkse clubweekend plaats in
de prachtige omgeving van de vestingstad Bredevoort tussen Aalten en
Winterswijk.
Het was georganiseerd door Lutina & Jan Willem Woordes en Annie &
Wim Vervelde. Zij hadden voor de club een prachtig veldje gereserveerd
onder de wieken van de imposante korenmolen “Prins van Oranje”. Dankzij de families Woordes en Vervelde hebben wij een mooie tocht gemaakt
in de Achterhoek, in de beekdalen van de Slinge en de Oude IJssel. Tijdens
de rondrit op zaterdag bezochten we de eco-boerderij annex biotel Arink
bij Vragender. Bij machinefabriek Holaras in IJzerlo kregen wij een interessante uitleg over de productie van landbouwmachines en een rondleiding
door de fabriek. Tenslotte bezochten we de historische Scholtenhoeve
in ’t Woold. Hartelijk dank voor het schitterende weekend namens ons
allen!
Opmerkingen
Het tarief per persoon was ook dit jaar € 37,50. Dit tarief was bruto, dus
inclusief campingplaats, twee overnachtingen, 2 x ontbijt, kampvuur, elektriciteit, sanitair en bbq. Kortom: heel veel waar voor ons geld.
Lutina & Jan Willem en Annie & Wim hebben ook de volledige financiële
administratie verzorgd, inclusief de afrekening van de turflijsten, dus de
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penningmeester had dit jaar een
makkie! 
Het positieve saldo van € 336,45
is aan de reserve van Horexclub
toegevoegd.
We hebben met zijn allen een gezellig, leuk en intensief programma
beleefd.
Ook financieel was het een succes,
zoals uit overzicht hiernaast blijkt:

Paul Hoornweg
Penningmeester HC NL
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In Memorium Jan-Willem Woordes
Op 23 februari heeft ons clublid Jan-Willem de strijd verloren van een
slopende ziekte op de leeftijd van 64 jaar.
Op het Horex Treffen in Bredevoort afgelopen jaar was Jan-Willem nog
zeer actief aanwezig en had nog een prachtige rondrit uitgezet in zijn
geliefde Achterhoek. Hij kende er elk weggetje en ook
deed hij dit voor de VMC-ritten in Winterswijk.
Jan-Willem was altijd één van de eersten, die de inschrijving voor het
clubtreffen opstuurde en zijn Horex Regina was altijd perfect in orde. Als
de rit van start ging, liet hij niets aan het toeval over. Ook was hij nooit te
beroerd om een helpende hand toe te steken.
Diverse malen kwam hij voor het treffen de caravan alvast kwam brengen en dan vroeg hij meteen of er iets gedaan kon worden of iets moest
meebrengen, hetzij een koffiezetapparaat of een verdeelstation. Hij
zorgde ervoor dat het geregeld werd. Je kon op hem bouwen.
Jan-Willem werd lid van de club in 1992 en sloeg sindsdien geen treffen
meer over. Hij was een enthousiaste deelnemer en meestal zag je hem
na de rit lekker genieten van zijn sigaartje en Krombacher-biertje.
Het motorvirus begon bij hem al vroeg. Er werd heel wat af gecrosst met
snelle Zündapp-brommers, samen met zijn schoolkameraad Wim en in
de jaren ‘90 werd er een Horex Regina aangeschaft en opgeknapt. Gelukkig heeft hij er nog een mooie tijd van kunnen genieten en samen met
Lutina op haar DKW-tje diverse ritjes mogen rijden.
Tijdens een bezoekje begin december, hoopte hij oudejaarsavond nog
mee te mogen maken. Immers dan was hij jarig en die wens ging gelukkig in vervulling.
Onder grote belangstelling van familie, vrienden en diverse Horex-leden
werd Jan-Willem op 3 maart 2017 gecremeerd.
We wensen Lutina, Jeroen en Barry en hun gezinnen veel sterkte toe
met het verlies van echtgenoot en (schoon)vader & opa.
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Treffen Oostenrijk 2017
Ook in Oostenrijk wordt een jaarlijks Horex evenement georganiseerd.
Albert & Jetty waren vorig jaar nog aanwezig en vandaar de vraag of wij
een oproepje in ons blad kunnen plaatsen. Bij deze (een vertaling van het
mailtje van Alfred Spindler);
Hallo lieve vrienden en enthousiastelingen van het merk Horex.
Het is weer bijna zover, het Horex Treffen 2017 in Oostenrijk komt er snel
aan. Hieronder de officiële uitnodiging.
Eerst kort enkele getallen van het treffen op 13 augustus 2016;
- 18x Reginas
- 3x Imperator
- 2x Resident
- 1x VR
- 1x T5
- Bijna 200km rondrit
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Ook werd over ons treffen bericht in het Nederlandse clubblad (redactie;
september 2016, uitgave 116). Wij waren zeer verheugd over dit leuke
bericht!
Op zaterdag 12 augustus 2017 treffen we elkaar om 9.00u. in 4655 Vorchdorf op de parkeerplaats van de Kitzmantelfabrik. Om 9.30u. rijden we
weg over een prachtige route in Oberösterreich met een middagpauze
onderweg. Bij terugkomst zal er een gemoedelijke bijeenkomst zijn in een
restaurant in Vorchdorf.
Voor iedereen die een dag eerder (11-08) wil komen, zal er een extra rit
geregeld worden. Aanmelding is dan wel gewenst. Meer informatie is te
verkrijgen op telefoonnummer;
+43 664/1262845. Verder informatie volgt later.
Bij slecht weer zal het treffen helaas afgelast worden.
Met vriendelijke groeten,
Alfred Spindler
Enkele hotels in de omgeving Vorchdorf:
Hoftraverne Ziegelböck:
Lambacherstraße 8, 4655 Vorchdorf
Telefoon: +43 7614/6335
Gasthof Denk
Bahnhofstraße 3, 4655 Vorchdorf
Telefoon: +43 76145103
Gasthaus Watschinger, zur Grünen AU
Au 41, 4654 Bad Wimsbach-Neydharting
Telefoon: +43 7245 25170
Mobiel: +43 664 9732810
E-Mail: h.k.watschinger@aon.at
Web: www.grueneau.at
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Marathon Man
Overgenomen uit het tijdschrift ‘RealClassic’ en vertaald voor ons clubblad.
Oorspronkelijke Engelse tekst geschreven door Mike Estall.
RealClassic
Gedurende een leven lang motorrijden, heeft Mike Estall vele vrienden
rondom de wereld gemaakt. Eén van deze klassieke rijders is tevens een
lange afstandshardloper afkomstig uit het bevroren noorden en die een
fascinerende collectie oude vehikels bezit.
Onze wereld van oude motorfietsen brengt ons in contact met allerlei
soorten motoren en mensen. Af en toe ontmoet je een ‘speciaal iemand’,
iemand die net een beetje anders is dan de gebruikelijke enthousiasteling
met olie onder de vingernagels. Ik stel je graag voor aan mijn zeer goede
vriend Henry. Geboren en getogen in het verre noorden van Noorwegen,
woont Henry net buiten de mooie stad Tromsø, 600km binnen de Poolcirkel. Hij kreeg een baantje in de kombuis van een 70ft walvisvaarder op
de Noordzee toen hij 15 jaar oud was, toen kwam militaire dienst, waarna
hij als brandweerman dienst deed in de stad tot zijn pensionering in 2005.
Zijn hele leven heeft Henry van oude auto’s, oude motorfietsen en vissen
gehouden. Hij spendeert zijn tijd nu met het restaureren van de genoemde
motorfietsen en soms een auto en hij gooit vaak een lijntje uit in een half
bevroren meer in de bergen en wat hij vangt, eet hij op.
Getrouwd met twee zoons, Henry’s andere grote liefde was lange afstands
hardlopen. Het lopen van marathons om precies te zijn en daar was hij erg
goed in, zo goed dat hij in 1975 en 1976 Noord kampioen werd en over de
hele wereld mocht uitkomen voor zijn land. Zijn beste tijd lag slechts enkele minuten boven het wereldrecord en hij finishte als 17de in de allereerste London Marathon in 1981. Zelfs nu op de respectabele leeftijd van 70
trekt hij de schoentjes 1 of 2x per week aan voor een gemoedelijke 10km!
Hoewel we diverse keren telefonisch contact hadden, ontmoette ik Henry
pas tijdens de Stafford Show van 1994, waar zijn interesse in Triumphs
hem naar mijn Tiger Cub-stand bracht om meer informatie te vergaren
HOREX CLUB NEDERLAND
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Henry the Marathon Man met enkele van zijn oude motoren,
o.a. zijn Horex Regina uit 1954

over de Cub die hij destijds restaureerde. Sinds die dag heb ik hem vele
keren bezocht en we werden goede vrienden. Motorrijden is een van die
aantrekkende interesses, waar vriendschappen gevormd worden met
mensen over de hele wereld. Geweldig!
Mijn eerste bezoek aan Noorwegen in juni 1996 viel samen met de Tromsø
‘Midnight Marathon’. Hier starten honderden hardlopers in het middernachtelijke volle daglicht en rennen de 42.195km rond de stad en de
haven. Henry, als voormalig Noord kampioen, was de officiële starter en
reikte de prijzen uit. Gedurende dit bezoek reed ik op zijn 250cc NSU Max
and de 400cc Horex – aan de verkeerde kant van de weg! Gelukkig was
het een rustig weggetje en er was geen ander verkeer, maar mijn Engelse
instincten namen het over en ik reed aan de linkerkant (zo zou het ook
overal moeten zijn, niet?!).
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Henry belde me op een dag in 2003 op en vroeg me een Wideline Dominator 88 of 99 (red.; Norton) te zoeken voor hem, maar er kon er geen gevonden worden voor de juiste prijs. Later zag ik een hele mooie Slimine Dommi 650SS en ik stuurde hem wat foto’s. Ik haalde de motor op en bracht
‘m naar Granville Motorcycles die er wat werk aan verrichtten voordat Jim
Lee de motor ophaalde en inpakte voor transport naar Noorwegen. Henry
meldde dat hij erg blij was met z’n nieuwe speeltje.
Henry heeft vele motoren, verzamelt ze en zoekt een nieuw thuis
voor ongewilde exemplaren gedoneerd door anderen, inclusief enkele
achtergelaten door de bezettende Duitse strijdkrachten aan het einde van
WOII. Een herinnering aan de zwaardere tijden tijdens WOII is de hoge staande klok van zijn moeder. Origineel was deze ongeveer 1,80m1 hoog, echter nu is deze een stukje korter. Toen de Duitse strijdkrachten Noorwegen
binnenvielen in 1940 bleek dat de houtgesneden adelaar bovenop de klok
te veel leek op de Duitse keizerlijke adelaar… De ouders van Henry besloten aldus om de adelaar af te zagen en in het vuur te gooien! Dan hadden
ze er tenminste nog een beetje warmte aan om zichzelf toe te juichen.
Onder Henry’s meer obscure machines bevinden zich twee exemplaren
van het enige inheemse product uit Noorwegen, de ‘Tempo’. Tijdens mijn
bezoek rijd ik meestal op de Horex uit 1954, een soort Teutonic B31 met de
versnelling aan de rechter zijde. Maar ik wacht eigenlijk tot hij zijn Triumph
Tiger 110 uit 1954 afrondt, hopelijk voor ik mijn volgende trip noordelijk
zal maken. Ook heeft hij een schuur waar reserve onderdelen en projecten
bewaard worden. Onder het laatstgenoemde bevinden zich twee auto’s;
een Wolseley 16/60 uit 1955 en een Austin A60 Farina uit 1967. Ook staan
er de T110, een Zweedse leger TR6 en twee Tiger Cubs, welke beiden op
dit moment gerestaureerd wordend oor een vriend in Tromsø die, wanneer gereed, er één voor zichzelf zal behouden en één teruggeeft aan
Henry. Zo worden daar de zaken geregeld. Geld wordt zelden als betaalmiddel gebruikt, maar de werkelijke betaalmiddelen zijn gunsten, ruil van
vaardigheden en klusjes uitvoeren voor elkaar.
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In en rondom Tromsø zit een
bloeiende gemeenschap met
fans van oude motoren. Velen
zijn gepensioneerd, maar
enkelen werken nog steeds.
Ze treffen elkaar minimaal één
keer per week wanneer ze op
de motor naar een café in de
stad rijden, waar ze de hele
morgen koffie leuten, pratend
over motoren en allerlei andere wereldse zaken. Engels is
de tweede taal in Noorwegen
en iedereen spreekt het, dus
tijdens mijn bezoeken wordt er
net zoveel gepraat als koffie gedronken.
Velen van Henry’s vrienden hebben constructie-, schilders-, las- of elektrotechnische vaardigheden, welke volop gebruikt worden om elkaar te helpen. Als het weer het toelaat, gaan ze ook samen op pad voor de langere
ritten. In Tromsø is het van eind november tot eind januari nagenoeg altijd
donker. Gelegen aan de kust is het klimaat relatief mild, maar sneeuw,
hagel en regen kunnen geregeld volop naar beneden komen.
Eén van Henry’s vrienden heeft een grote verzameling WOII zijspan-combinaties. Velen werden door de Duitsers aan de kant van de weg achtergelaten toen ze zich moesten terugtrekken, anderen werden uit rivieren, meren
of ravijnen getrokken. Henry liet me deze verzameling zien, helaas was de
eigenaar niet thuis. Henry belde hem alleen om erachter te komen dat hij
zich in Oslo bevond, twee en een half uur vliegen (Noorwegen is een groot
land, ruim 2x zo groot als Engeland en Schotland samen met slecht 5 miljoen inwoners). Henry moest maar even kijken onder een bepaalde steen
voor de garage voor de sleutel, zolang hij nadien de boel maar weer goed
afsloot. De verzameling omvat zeldzame machines; enkele Zundapp 750’s,
Ossa, BMW, NSU, etc. en veel van de zijspannen zijn volledig uitgerust
met benzine jerrycans, machine geweren en ander militair materieel.
HOREX CLUB NEDERLAND

meaart 2017

12
Ze moeten veel geld waard zijn, maar de Noren zijn vrijgevige, eerlijke
mensen en er was geen probleem met onze onvoorbereide tour.
Henry’s dagelijkse auto is een Skoda, maar hij heeft ook een erg grote en
glimmende zwarte Mercedes met een bekende geschiedenis. Ik had de eer
om als passagier in deze auto mee te rijden tijdens meerdere reizen, net
als koning Olav IV van Noorwegen in 1985, Margaret Thatcher in 1986 en
president Ahtisaari van Finland in 1994. Hun achterwerk heeft op hetzelfde
leer als het mijne gezeten!
Henry en ik zijn erg goede vrienden geworden en ik hoop dat we dat nog
vele jaren zullen blijven. Zo werkt het met motorrijden. Vanwege onze
gezamenlijke interesse heb ik prachtige mensen ontmoet van over de
hele wereld, waarbij vele langdurende vriendschappen zijn ontstaan met
mensen in de USA, Frankrijk, Bermuda, Nieuw Zeeland en Australië. Zo
worden echte vriendschappen gesmeed. Wat hebben we toch een fantastische hobby!
advertentie
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Uit de originele Horex Bote

Fritz Kleemann stelt enkele vragen!
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Horex Kelwing
Op 21 december 2016 was ik in Mülheim (D) en trof daar iemand, wiens
vader een Horex nieuw kocht in 1952, dus interessant. Hij wist nog originele foto’s uit die tijd (1952) te liggen in het familie album. Deze willen we
jullie niet onthouden.
De Horex Regina 350 werd door de vader van Ralf Kelwing in februari 1952
nieuw aangeschaft. Hij heeft er echter maar een jaartje van kunnen genieten, aangezien hij in het voorjaar van 1953 een 600cc BMW kocht. Op de
foto’s is hoofdzakelijk de vader van Ralf te zien, maar ook enkele van zijn
motorcollega’s en vriendinnen, thuis in Oberhausen en Mülheim en tijdens
enkele rondritjes, o.a. aan de Moesel.
Albert Eringfeld
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Horex-Columbus S35 Sport (1934-1938)

(foto’s via Ad van Bohemen van het blad ‘Motorrijwiel’ / foto’s geschoten
bij Albert Eringfeld)
In tegenstelling tot andere motorfabrieken, kwam Horex pas in 1934 voor
het eerst met een 350-er op de proppen. Eigenlijk frappant, want in de
racerij was de klasse 350 behoorlijk populair, waardoor er veel vraag was
naar zulks een motor. Een uitbreiding naar een 350-model kon dus niet
gunstiger zijn.
Beginjaren 1930 was reeds het 200-er model op de markt gekomen, omdat
deze klasse zonder rijbewijs kon worden bereden en bovendien belastingvrij was in Duitsland. Dit model stond aan de basis voor het 350-er
model. Er was echter nog een reden, want door de machtsovername van
de Nationaal Sozialisten in januari 1933 werden producten uit het buitenland met een hoge importbelasting opgezadeld. Hierdoor hoopte men de
binnenlandse productie te verhogen en de economie een boost te geven
(onlangs nog was dit ook weer een agendapunt van de Trump-beweging…).
Dit betekende dat motorfabrieken die motoren, versnellingsbakken of
frames uit het buitenland betrokken, deze duur moesten inkopen en
daardoor grote concurrentienadelen hadden. Dit was voor Victoria voldoende reden om niet meer de 350-er Sturmey-Archer motor uit Engeland te
halen, maar te kiezen voor het inbouwen van de 350 o.h.v. uit de Horexstal.
Deze 350-er werd voorzien van klepdeksels uit aluminium, zodat water en
stof buitengesloten werden, wat uiteraard ten goede komt van de levensduur. Het carter werd van koelribben voorzien voor een betere stijfheid
en koeling. De cilinderkop werd geleverd met een 2 poorts-uitlaatkop,
wat destijds de modetrend was. Ook werd een zgn. Geländesport-model
geleverd met één uitlaatpoort, wat een kleine gewichtsbesparing bracht.
Eigenlijk brengt een 2 poorts-systeem nadelen met zich mee op het vlak
van wervelingen van uitlaatgassen naar de 2 poorten en daardoor een extra opwarming van de cilinderkop. Om het geluid te elimineren werden er
bij de normale modellen grote visstaartuitlaten gemonteerd, bij de Geländesport was dat nog niet direct nodig.
De motor werd licht geneigd naar voren ingebouwd (slooper trend), de
HOREX CLUB NEDERLAND

maart 2017

19

primaire aandrijving werd voorzien van een gepolijst aluminium deksel,
zodat olielekkages, in tegenstelling tot de Engelse concurrentie, niet aan
de orde waren. Er werd een 30W Bosch accu-ontsteking gemonteerd
en de olieplunjerpomp voor de omloopsmering kreeg een plaats achter
het nokkenasdeksel i.p.v. er bovenop. De nokkenas werd aangedreven
door een rollenketting ½ x ⁵/₁₆”. De tank had een inhoud van 13 liter en
werd aanvankelijk verchroomd, maar in de latere jaren ‘30, vanwege de
schaarste aan importgrondstoffen, diepzwart gespoten en afgebiesd met
rode biezen.
Het sportmodel werd voorzien van een fijne voetgeschakelde 4-versnellings Hurth-bak. De carburateur kwam van Amal-Fischer uit Nürnberg, in
feite min of meer onder licentie van de Engelse Amal. De voorvork was een
Tiger product uit Köln, instelbaar met een prachtige grote wrijvingsdemper.
De kilometerteller een goed afleesbare VDO-teller met een diameter van
maar liefst 115mm,aangedreven door een kilometeraandrijving vanuit het
voorwiel. Er kon een snelheid behaald worden van 115km/u. De koplamp
was van huize Bosch, destijds leverancier voor bijna alle Duitse motorfietsen. De motor heeft een slag van 92mm en de diameter van de zuiger
bedraagt 69mm.
In feite is de latere Horex Regina net zo uitgerust, dus je kunt terecht zeggen dat deze motor de basis heeft gevormd voor de latere Regina modellen, zelfs de kleppen hebben dezelfde afmetingen. Het vermogen bedroeg
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15 pk bij 4.800 tpm, dit kreeg de latere Regina ‘0’ ook aangemeten.
De stoterstangen voor de klepbediening zijn prachtig afgedekt in een verchroomde huls en sommige mensen vermoeden dan dat hierin een koningsas verborgen zit, maar dat was slechts bij de Standard-Rex het geval.
Volgens de Krafträderliste van 1920-1940 zijn er in totaal 3.102 stuks gebouwd, d.w.z. 5 stuks in 1934, 411 in 1935, 1.274 in 1936, 851 in 1937 en
561 in 1938. De meesten zijn in de oorlog helaas vernietigd, nu zijn er nog
een 10-15 stuks bekend.
In Nederland werd de S35 in 1937 voor het eerst aangeboden door het
Motorpaleis in Rotterdam en hierna volgt een originele road test, een
kopie uit ‘Motor’; No. 22 van 28 Mei 1937.
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Horex-Road-Test S35 -1937
Toen enkele maanden geleden de eerste Horex de zalen van ‘Het Motorpaleis’ binnen reed en daar brutaal ging staan flonkeren naast Sunbeams
en Nortons, toen was deze nieuweling al gauw door het alziend oog der
‘Motor’-redactie ontdekt en bij intuïtie gerangschikt onder de afdeeling
‘sympathieke motorfietsen’. Een ieder immers, die den robuusten bouw en
de royale uitrusting van deze machine bekijkt, moet wel onder de bekoring
ervan komen. Een bekoring die in verbazing overgaat, wanneer men den
prijs hoort, die zoo laag is voor een dergelijke machine, dat men onwillekeurig begint te denken dat het dan toch wel ergens hard zal moeten
tegenvallen.
Vanzelfsprekend legden wij onmiddellijk vast, dat de eerste ingereden machine aan ‘Motor’ ter beschikking zou worden gesteld voor het ondergaan
van een deugdelijke ”road-test” en met spanning hebben wij het moment
afgewacht, waarop Vorst Piet ons minzaam zou mededelen als dat zoover
was.
En zoo kwam dan op een goeden dag een vreemde gast in den ‘Motor’-stal
te logeeren, die wij na een verblijf van een goede week slechts noode weer
lieten vertrekken.
De Horex is in Nederland weliswaar vrijwel onbekend, doch het is een
reeds oud Duitsch merk, dat echter lang geleden heeft aan den vroegeren
groven en leelijken bouw, die tot voor enkele jaren bij onze Oosterburen
de gewoonte was. Met den algeheelen ommekeer in het motorwezen in
Duitschland heeft ook de Horex het roer omgegooid en men bouwt nu
reeds eenige jaren zeer moderne motoren, die in alle opzichten met de buitenlandsche machines, zoowel in uiterlijk als in capaciteiten, kunnen wedijveren. En die bovendien tegen een prijs op de markt worden gebracht, die
ver beneden het gebruikelijke peil ligt.
Wanneer men zich op het zadel van de Horex zet, dan vallen enkele gunstige dingen direct op. Het zadel zelf is groot en heerlijk veerend; het stuur
is op den juisten afstand en van den prettigsten vorm. Op de voorvork
troont de zeer groote snelheidsmeter-kilometerteller, een instrument dat
door vorm en plaats een genot op zichzelf is. Verder naar voren valt het
oog op den groote koplamp, die als iedere Boschlamp, een formidabel licht
geeft.
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De neiging tot rijden is al spoedig onweerstaanbaar geworden en dus prepareert men zich voor den daarvoor gemeenlijk zeer zwaren arbeid. Maar
neen, even vlotteren, contact aan, lucht dicht en een beetje gas vormen de
situatie, die de Horex onder alle omstandigheden met den eersten trap van
het starterpedaal doet aanslaan.

Bij een technische beschouwing van de Horex valt alom de robuuste bouw
op. De Columbus-motor (eigen fabrikaat van de Horex-fabrieken) is niet
alleen modern van bouw door de ingesloten kleppen, den gladden vorm
etc., doch evenzeer door de zeldzame geruischloosheid, waarbij de kettingoverbrenging van krukas naar nokkenas een niet geringe rol zal spelen.
De ‘down-draught’ Amal-carburateur, de Bosch ontsteking, de zware Hurth
vier-versnellingsbak met handig gekozen versnellingsverhoudingen, de
bagagedrager met gereedschapstasschen, het zijn alle onderdeelen die
men stuk voor stuk met genoegen beziet.
Onder het berijden van de Horex vraagt men zich doorlopend af: ”Hoe kunnen zij zoo’n machine voor zoo’n prijs maken?”
Onze ervaring met een motor die reeds meer dan 5000km in dagelijks
HOREX CLUB NEDERLAND

maart 2017

23

gebruik was geweest, waren vrijwel onverdeeld gunstig en wij hebben de
overtuiging dat juist dat prettige, gezellige, vlotte aanpassingsvermogen
van de Horex in het bijzonder diegenen zal treffen, die zoo echt zonder
zorgen comfortabel willen motorrijden...
En niet alleen de schrijver van bovenstaand artikel, ook de verschillende
Horex-eigenaars en andere motorrijders die een Horex bereden, staan
versteld van de kwaliteiten en de capaciteiten van deze fraaie, goedkoope
machine, die in ieder opzicht een technisch volmaakt, modern motorrijwiel
is met eigenschappen en een afwerking, die men in den regel slechts bij de
meer kostbare motorrijwielen aantreft.
Nawoord
Hieruit blijkt, dat de toenmalige ‘road-tester’ een goed beeld geeft van een
fijne motor, die eens niet uit Great Britain kwam.
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Agenda
31-03 t/m 02-04 VETERAMA Hockenheimring. Auto- en motorbeurs.
Min. 120.000m2 buiten en 4.000m2 binnen met ca.
2.500 standhouders. Meer info; www.veterama.de
01 & 02-04 Oldtimer motor en bromfiets beurs in hartje Nederland. Locatie: Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE
Houten. Meer info; www.centralclassics.nl
29-04 Klassiekerrit Enterse Motor Club. Meer info via Rudy
Mensink; altijd.r@gmail.com / 06-50450304
14-05 Motor- en bromfietsbeurs te Barneveld in de Markthal.
Info; www.mbbb.nl
2 t/m 5-06 63. Internationalen HOREX-Sternfahrt bij Horex Club
Bad Bramstedt in Bimöhlen/Bad Bramstedt. Meer informatie; www.horex-service.eu of runge.bimoehlen@tonline.de (Pinksterweekend!)
9 t/m 10-06 36e Int. Oldtimermarkt Bockhorn (D). Info; www.oldtimermarkt-bockhorn.com
16 t/m 18-06 34e Horex Treffen Nederland bij boerderij ‘Lindelaar’ in
Terwispel. Zie het bijgevoegde inschrijfformulier voor
meer informatie
13 t/m 16-07 International Horex Meet Hellas (Griekenland) in
Moustheni, Kavala. Organisatie door Makis
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