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Voorwoord

Het weer heeft ons deze zomer wel mee gezeten de diverse toertochten 
van de ‘Vereniging van Interessante Motorrijwielen’ en tijdens ons Horex 
treffen als wel de rit met ‘Oud Maar Sterk’ hebben wij over het weer geen 
klagen gehad. Onze vakantie in de Belgische Ardennen is ook nagenoeg 
droog verlopen. De dag dat het wel regende hebben we ons aangenaam 
vermaakt in een museum. 

Wat mij wel op begint te vallen is dat mensen minder positief reageren op 
een stoet motorfietsen die volgens hen geluid of stankoverlast veroorza-
ken. Om goodwill te kweken bij mensen die wij voorbijrijden steek ik wel 
eens groetend mijn hand op, dit brengt soms wel verrassende reacties je 
ziet ze dan wel eens lachen en denken had ik maar zo’n fijne motorfiets. 
Onze hond die in 
de tanktas op de 
motor zit brengt 
ook nog al wat 
mensen aan het 
lachen. Laten 
wij streven naar 
meer plezier op 
straat. Dit heb-
ben wij hard 
nodig in tegen-
stelling tot alle 
ellende die ons 
overkomt door 
terroristen in 
vrachtauto’s. Die 
proberen ons het 
leven alleen maar 
zuur te maken.

Groet Gerard
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De organisatie; de denker en de doener?? Een beetje van beide, alles wat 
tot in de puntjes geregeld!!

Horex Treffen 2017

Na het bijzonder geslaagde treffen vorig jaar in de Achterhoek, stond ik 
weer te popelen om in de juni periode af te reizen naar de locatie voor 

het treffen. Dit keer was het Boerderij Lindelaar in Terwispel Friesland. De 
organisatie was dit jaar in handen van Jogchum de Jong uit Gorredijk en 
Gertjan Mooij uit Joure, inclusief hun families.
Na het halen van de trailer en het beladen, werd de rit naar Friesland aan-
gevangen. Onderweg nog even contact met neef Sebastiaan, die zijn mili-
taire BSA uit de oorlog en een legertent bij zich had. Na een kennismaking 
met veel vertrouwde gezichten, de tent opgezet. De eerder gekomenen 
hadden hun tankrit al gemaakt. Daarom met Paul Hoornweg en Bastiaan 
zelfstandig naar de pomp gereden. Nog even geprobeerd de mooie Friese 
tankbediende enthousiast te maken voor motoren en… om op de boerderij  
te komen kijken. Misschien is ze wel geweest…
Inmiddels had Paul het plan opgevat een kleine avondrit te houden door 
de omgeving. De weg langs de boerderij bleek nog heel lang door te lopen, 
ging naar een tijdje alleen over naar grind en zand. Niets iets waarop je 
elke dag rijd, dus goed opletten, gas houden en voorzichtig de achterrem 
gebruiken. Na een flinke rit was het einde van het weggetje nog niet in 
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Een weerzien van oude bekenden...
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...maar de motoren staan centraal!!
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En als onze voorzitter spreekt, dan wordt er (meestal) geluisterd. Zo ook 
ditmaal tijdens de uitleg van een ingewikkelde follow-up systeem!
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zicht en we vonden het welletjes, dus terug naar de boerderij.

De volgende dag, de grote rit. Er was een mooie rit uitgezet met als hoog-
tepunt het bezoek aan brouwerij Maallust in Veenhuizen. Even een stukje 
historie:
Op het industriecomplex Maallust vond de verwerking van landbouwpro-
ducten plaats. De brouwerij bevindt zich in het gebouw van de vroegere 
graanmaalderij van het Gevangenisdorp. Hollands Siberië, zo werd Veen-
huizen in vroegere tijden ook wel genoemd. Rond 1825 werden duizenden 
bedelaars, landlopers, weduwen en wezen uit het hele land naar dit verre 
oord verbannen. Ze woonden in drie grote dwang- gestichten, die waren 
gebouwd door de Maatschappij van Weldadigheid. Het was bedoeld als so-
ciaal experiment om paupers woeste gronden te laten ontginnen. Veenhui-
zen was een zo goed als autarkisch geheel: met eigen scholen, landerijen, 
een bakker, slachterij, weverij en spinnerij, kerken, een begraafplaats en 
brandweerkazerne. Meubels en kleding werden zoveel mogelijk gemaakt 
in eigen werkplaatsen.
Na wat gegeten te hebben (Bastiaan vond het bier Maallust prima smak-
en), het vervolg van de rit die zonder kleerscheuren verliep. Het lijkt erop 
dat ons motorenpark ieder jaar beter wordt, de bezemwagen hoefde niet 
in actie te komen. Via vele klein weggetjes werden we weer teruggebracht 
naar de boerderij.
En ja, toen was het tijd voor de inmiddels traditionele sigaar met onze 
penningmeester. Een sigaar van een uitstekende kwaliteit. Na de rit was 
het hiermee goed rusten. Ook was er nog tijd voor een foto in traditionele 
kleding. Mijn vaders zwarte rundleren Indiana motorjas aangedaan in-
clusief origineel motorkapje, sjaal, schoenen en bril. Met een showrondje. 
Iedereen vermaakte zich op zijn, haar manier. Zo was de jongere generatie 
inmiddels begonnen aan het zelfstandig lessen op de motor door middels 
van rondjes over het terrein.
En zo werd het tijd voor de maaltijd. Een prima maaltijd door een cateraar 
aangeboden. De avond werk vervolgd met veel gezelligheid en bijpraten, 
helemaal in de traditie van onze club inclusief een kampvuur om je aan 
te warmen tot laat in de avond. Ook werden we nog getracteerd op foto’s 
op die dag gemaakt (de techniek staat voor niets), met als uitsmijter enige 
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Jong geleerd...
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films waar Gerard Hilbers ons op attendeerde via youtube. Gefascineerd 
keek ik o.a. naar de film café racer van de 59 motorcycle club, zie: https://
www.youtube.com/watch?v=XXY1PgvdzrU&list=PLDJam1siu2yOXuM1h3G
EAnNgBYAtOqN0j
Een fascinerend sfeerbeeld over een tijd die een aantal van ons nog be-
wust meegemaakt hebben. Jonge motorheld gaat achter schone dame 
aan, naderhand worden de rollen omgekeerd.

Na een stevig zondag ontbijt, nog even een ritje gereden met neef Sebas-
tiaan door de omgeving. Misschien iets om volgend jaar standaard deze 
optie aan te bieden. 
Families Mooij en Jogchum, hartelijk dank voor de uitstekende organisatie. 
Tot volgend jaar.

Maarten Rigter
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Mededelingen van de Penningmeester

Verslag Kascontrolecommissie 2016
Tijdens het clubweekend in Terwispel hebben Gerry Aerts en Hilbert 
Akkerman de financiële administratie van de club doorgenomen. Op 17 
juni 2017 hebben zij zich schriftelijk akkoord verklaard met het financiële 
verslag 2016, waarin opgenomen de financiën van het clubweekend in Bre-
devoort. “De Horexclub is gezond en de administratie ziet er prima uit!”, 
was hun eindoordeel. Het bestuur dankt Gerry en Hilbert voor hun inzet.

Afrekening Horex clubweekend 2017

Van 16 tot 18 juni vond ons jaarlijkse clubweekend plaats in de prachtige 
omgeving tussen Gorredijk en Bakkeveen in de zuidoosthoek van Fryslân. 
Het was georganiseerd door Jogchum de Jong en GertJan Mooi. Via familie 
hadden zij prima accommodatie + kampeergelegenheid kunnen regelen bij 
zorgboerderij Lindelaar in Terwispel. Dankzij Jogchum en GertJan hebben 
wij op zaterdag een mooie rit gemaakt door de voormalige veenkoloniën 
van Friesland en Drenthe. In het gevangenisdorp Veenhuizen hebben wij 
een gezonde en lekkere lunch gebruikt en rondgekeken in de brouwerij van 
speciaal bieren. 
Het weer was uitstekend en er waren dit jaar geen motorische uitvallers.
Jogchum en GertJan: hartelijk dank namens ons allen!

Ook financieel was het een succes, zoals uit onderstaand overzicht blijkt:

11



HOREX CLUB NEDERLAND     september 2017

Opmerkingen
Ons Horex weekend is bezocht door 39 volwassenen en 4 kinderen. Er 
waren 29 motorfietsen aanwezig, waaronder 21 Horexen. Dit zijn onge-
veer dezelfde aantallen als bij onze vorige weekenden in Heerewaarden en 
Bredevoort.
We hebben met zijn allen een gezellig, leuk en intensief programma be-
leefd. Het sanitair op zorgboerderij Lindelaar was erg goed. Zelfs badhand-
doeken waren er in overvloed!

Jogchum en GertJan hebben goed ingekocht. Alles was in voldoende mate 
aanwezig. Wat er over was heeft de club aan de zorgboerderij geschonken. 
Een nieuwe traditie is de stamppotmaaltijd op vrijdagavond: heerlijk. Alles 
was tot in de puntjes verzorgd.
Het tarief per persoon was dit jaar € 46,50 Dit tarief was bruto, dus inclu-
sief campingplaats, twee overnachtingen, 2 x ontbijt, stamppotmaaltijd op 
vrijdag, oosters buffet op zaterdag, gebruik sanitair, kampvuur en elektrici-
teit. Kortom: heel veel waar voor ons geld.
Aan eten en drinken (de turflijsten) is € 886,- ontvangen. Tijdens dit wee-
kend is € 23,50 binnen gekomen aan de verkoop van artikelen uit de club-
winkel. Vorig jaar was dat € 40,- Beide bedragen zijn in 2017 geboekt.
De totale inkomsten waren € 2.647,50. De totale uitgaven waren € 
2.399,77. Het positieve saldo voor de club bedraagt dus € 247,73 = 9,3 % 
van de inkomsten. Wij voegen dit toe aan de reguliere begroting.
Dank je wel, Jogchum en GertJan, voor het heerlijke weekend en al jullie 
goede zorgen!

Tenslotte dank ik ook de vele leden die de afrekening van hun turflijst op 
ruime wijze naar boven hebben afgerond. Het leverde een onverwachte 
meevaller op van € 42,-. 

Paul Hoornweg
Penningmeester HC NL
4-9-2017
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Ernst Leverkus (Klacks)

In Motorrijwiel 149 (2017) een mooi artikel over Ernst Leverkus, bijge-
naamd Klacks. In het volgende nummer van Motorrijwiel is zelfs een 
tweede deel opgenomen, zoveel kon er over deze opmerkelijke Duitser 
geschreven worden. Aangezien hij graag op een Horex reed, hieronder een 
deel van het artikel.

In HMR worden regelmatig personen herdacht die een bijzondere betek-
enis hebben gehad voor het motorrijden. Zo leek het Jan Labruyere ook 
de moeite waard eens iets te schrijven over Ernst Leverkus. Hij was ie-
mand die een groot deel van zijn leven heeft gewijd aan het promoten 
van het motorrijden en alles wat daar mee te maken heeft. Hoewel hij dat 
hoofdzakelijk voor de Duitse  achterban deed, is hij toch ook in Nederland 
niet onbekend gebleven. Verschillende van zijn boeken zijn ook in het Ned-
erlands vertaald.

Levensloop van “Klacks”
Ernst Leverkus gebruikte regelmatig het woord “Klacks’! Dat woord wordt 
in het Duits gebruikt om aan te geven dat iets maar een kleinigheid is, iets 
wat probleemloos op te lossen is. Hij schreef dan “Das ist nur ein Klacks’. 
Dat woord werd van lieverlee onlosmakelijk met zijn naam verbonden en 
hij signeerde er ook mee. Ernst Leverkus werd geleidelijk aan vaker met 
Klacks aangeduid en aangesproken dan met zijn eigen naam. Hij werd op 
21 december 1922 geboren in Essen (Ruhrgebiet).
Als kind was hij al gefascineerd door alles wat wielen had, vooral twee-
wielers. Onvergetelijk waren de momenten dat hij als klein kind al in het 
zijspan van zijn opa mocht meerijden. Als 14-jarige kon hij in 1936 de 
drang niet weerstaan en reed stiekem zijn eerste rondje op de Wanderer 
met Sachs 98cc van de kinderarts die voor een apotheek geparkeerd stond. 
In 1941 werd hij onder de wapenen geroepen. AI snel viel zijn affiniteit 
met motoren op. Hij startte zijn opleiding als “Kradmelder” (motorordon-
nans) op een BMW R4. Al snel reed hij ook op alle andere motoren van 
het Duitse leger, met name DKW, NSU, BMW en Zündapp, maar ook op 
allerlei andere merken en types die van burgers gevorderd waren. In die 
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tijd groeide zijn bijzondere interesse voor het zijspan rijden, vooral met de 
Zündapp KS 600 en 750. Een aan hem toegewezen BMW R75 combinatie 
was het summum, maar na drie weken bleef daar niets van over toen die 
aan een collega was uitgeleend.
Vanwege zijn vaardigheden werd hij motorrijinstructeur en beheerder 
van de motoren van zijn eenheid. Over zijn diensttijd in de oorlog heeft 
hij behalve de neutrale aspecten rond het motorrijden
verder weinig geschreven. In 1962/63 is hij langere tijd erg ziek gewe-
est, waarover hij schrijft dat dat herinneringen opriep aan de zware 
fysieke beproevingen aan de oevers van de Wolga in oorlogstijd.
Na de oorlog 
kostte het een 
aantal jaren om 
allerlei ellende 
en armoede te 
boven te komen. 
In 1949 kon hij 
van bij elkaar ge-
schraapte spaar-
centjes (waarvoor 
hij en Inge zelfs 
hun huwelijk 
uitstelden!) een 
Ardie NE 125 
kopen, waar later 
een klein zijspan-
bakje aan werd 
gebouwd. In 1951 
startte hij op ei-
gen initiatief met 
het samenstellen 
van een rondzend-
brief “Bremer 
Motorsport’, die 
hij zelf met tekst 
en aansprekende 
illustraties vulde 
en onder geïnter-
esseerden ver-
spreidde.

‘Klacks’ reed graag zijspan. Hier zit hij, met zijn vrouw 
Inge in de fraaie Steib zijspanbak, in 1954 op een 
gloednieuwe Horex Regina 400.
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Uit het fotoalbum van de wilde Horex-jongens: een groepsfoto met de Regi-
na; Markus Runge poseert trots met Horex en lederen pak; ‘Horex parking 
only’ bij de eerste Sternfahrt in Hamburg; toen het in 1959 in Bad Homburg 
als sterk bergaf ging, lieten de beide schoolvrienden zich bij offroad-ritten 
vooraan zien, uiteraard op de Horex!

MOTORRAD: Markus Runge
(overgenomen uit OLDTIMER MARKT 8/2017)

Markus Runge en Gerhard Peters zijn verstokte fans. Een Horex Sternfahrt 
missen? Dat is voor de diehard Holsteiners (Red.; Noord Duitsers) absoluut 
geen optie, dan zou eerst de hemel moeten instorten of de Emir van Dubai 
op moeten bellen…

Bimöhlen bij Bad Bramstedt. Holsteinse idylle in het hoge noorden van 
Duitsland. Hier boven hoef je niemand uit te leggen wat de Sternfahrt 
inhoudt. De bewoners van het mooie dorpje bevinden zich immers altijd 
weer in het middelpunt, als hun dorp weer eens als bestemming voor de 
traditionele bijeenkomst uitverkoren is. Ook Markus Runge en Gerhard 
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Uit het fotoalbum van de wilde Horex-jongens: een groepsfoto met de Regi-
na; Markus Runge poseert trots met Horex en lederen pak; ‘Horex parking 
only’ bij de eerste Sternfahrt in Hamburg; toen het in 1959 in Bad Homburg 
als sterk bergaf ging, lieten de beide schoolvrienden zich bij offroad-ritten 
vooraan zien, uiteraard op de Horex!

Peters zijn geen onbekenden, denken ze.
Runge is niet alleen een echt “Bimöhler Jung”, maar ook langjarig voorzit-
ter van de plaatselijke Horexclub, die hij met Gerhard Peters en enkele 
andere gelijkgezinden in 1955 opgericht heeft. In het kleine dorp waren 
destijds al ettelijke Horexrijders die na werktijd regelmatig bijen kwamen; 
de dorpssmederij, die Markus Runge destijds bestierde, was het trefpunt 
voor de Horex-nozems uit de buurt. Hiermee was het de kiemcel van de 
club.

Waar het 60 jaar geleden een drukte van belang was, is het nu rustig. Maar 
de oude smederij bestaat nog, dus kunnen de beiden het zich makkelijk 
maken op hun Imperator-spannen voor de foto en voor de bakstenen 
voorgevel keuvelen over hun hobby net als vroeger… De twee vrienden 
die elkaar al sinds de schooltijd kennen, zijn zo lijkt het, dezelfde menin-
gen toegedaan. Hierbij zijn de rollen wel duidelijk verdeeld. Markus Runge 
neemt in ieder geval graag het woord: “We hebben hier bij het treffen 
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regelmatig mensen 
van de krant. Dan ben 
ik meestal degene die 
kletst”, legt de 83-jarige 
meestersmid direct 
openhartig uit. “Ger-
hard is juist degene die 
schroeft”. De één jaar 
jongere hoofdmonteur, 
die bijna 30 jaar bij de 
onderhoudsdienst van 
Lufthansa in Hamburg 
werkzaam was, is de 
technische coryfee van 
de club. Hoe hij bij het 
Bad Homburgse merk 
gekomen is? “Ik heb een bankwerkopleiding bij Ernst Harm in Bad Bramst-
edt gevolgd, die vroeger hier in de buurt ook vertegenwoordiger van Horex 
was. Toen ben ik tamelijk vlot aan een Regina gekomen, en daarna ging het 
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Trofeeën; de Sternfahrt-plaketten vullen in het huis van Gerhard Peters een 
hele wand. Sinds 1955 is er bijna elk jaar eentje bij gekomen.

vandaan.”
Markus Runge stond in die tijd nog droog. Eigenlijk had hij een NSU Max 
in het vizier, maar het lot beschikte anders. Runges’ samenvatting: “Mijn 
broer had een Regina voor zichzelf geregeld. Maar hij moest door de 
weeks voor het werk naar Bielefeld. Wegens de vele kilometers wilde hij 
liever een auto. En toen kon hij de Regina voor 150 Mark in Bad Bramstedt 
bij Harm inruilen. Mijn moeder belde me op en zei: ‘Jouw broer is eindelijk 
verstandig geworden en heeft zich een Goggo aangeschaft!’ Toen ben ik 
meteen met de fiets gekomen en heb de Horex voor hetzelfde geld bij 
Harm weer opgekocht!”
Het evenement dat vast in het geheugen gegrift staat bij beide heren, was 
de eerste officiële internationale Horex Sternfahrt, die niet alleen bij de 
kleine fractie uit Bimöhlen een blijvende indruk zou achterlaten. Want in 
Hamburg kwamen clubs uit alle windrichtingen van de republiek (Red.; 
BRD) en verder tezamen. Zelfs Fritz Kleemann, oprichter van Horex, was 
aanwezig; tijdens de grote optocht liet hij zich (samen met de Hamburger 
politiechef!) in een open VW Kever vooruit chauffeuren en groette vrien-
delijke in de drukte.
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Markus Runge is er vandaag de dag nog van onder de indruk: “In Hamburg 
waren er wel tegen de 1000 Horexen, en wij hebben er met open mond bij 
gestaan en konden deze niet meer sluiten”, herinnert hij zich. “Wij konden 
ons vooraf geen voorstelling maken bij iets dat een Sternfahrt genoemd 
werd. ’s Avonds volgde nog het grote bal, waar we alleen maar nieuwe 
mensen leerden kennen, ook Horex-rijders uit andere landen, dat was 
uiteraard gigantisch interessant!”
Het gebeuren zorgde bij de Horex-vrienden voor een euforische stemming. 
Niets leek meer onmogelijk en volgens dit motto peilden Runge, Peters & 
co in gedachten al het doel van de tweede Sternfahrt. Maar toen de dom-
per: “Op de landkaart lag Wenen toch erg ver weg…”, zegt Runge zonder 
met de ogen te knipperen.
“Wij wilden beslist als een ADAC-club verder, want daarmee konden we 
altijd een 1000 Mark kredietbrief meekrijgen. Dat gaf tenminste een zeker-
heid, mocht men onderweg ergens stranden met pech”. De vastgeroeste 
heren van MSC “Roland” Bad Bramstedt waren niet erg blij met de ‘wilde’ 
Horex-kerels die hun eigen club wilden oprichten. Deze volgende generatie 
was in zijn euforie echter niet te stoppen. Toen het richting Wenen ging, 
zaten Gerhard Peters en Markus Runge weer in het zadel.
Ook Runges’ broer was bij de driedaagse trip naar Oostenrijk met een 
Imperator aanwezig – “zonder een Horex meegaan was ondenkbaar!”. Ti-
jdens de rit werd rustig doorgereden, legt Runge uit: “Een mooie constante 
snelheid van 65 op de kilometerteller, we hebben het met de snelheid 
nooit echt overdreven. Hierdoor is door de jaren heen ook nauwelijks iets 
kapot gegaan.”
De ‘Stern’-rijders kenden de campings van de republiek snel al door en 
door. Tussendoor werd ook af en toe met bepakking en al bij het één of 
andere tankstation gekampeerd – maar niet alleen hier was men de voor-
bijgangers altijd gunstig gezind. Op de één of andere manier kreeg men 
op den duur een bepaalde sympathie voor de trotse Horex-rijder. De in de 
beginjaren vaak gehouden Sternfahrten droegen hier zonder twijfel sterk 
aan bij.

In 1959 werd Bad Bramstedt voor het eerst aangedaan als organiserend 
dorp. Bij deze première voor het thuispubliek stond er zeer veel stress, 
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maar net zoveel plezier op het programma. De veelbelovende trip naar 
Genéve het volgende jaar zegde Markus Runge in eerste instantie beden-
kelijk af: “We hadden in de constructieafdeling een grote lasopdracht, 
waar ik donderdagavond pas mee klaar was, de anderen waren toen al in 
Lörrach.”
Uiteraard rekende Runge weer eens niet met zijn resolute moeder. Zij had 
de Horex-droom in eerste instantie sowieso mogelijk gemaakt met een 
financiële injectie! Droog vroeg ze: “Willen jullie er niet achteraan rijden?” 
Zo gezegd, zo gedaan: Runge en zijn compagnon uit de firma hadden niet 
lang nodig en vertrokken nog dezelfde avond. Tot ter hoogte van Han-
nover de zes volt-Lima van zijn trouwe Regina de geest gaf. Toch bereikten 
de twee de volgende ochtend nog Bad Homburg, waar ze direct naar de 
Horex-fabriek togen. Natuurlijk werd de defecte Lima door de monteurs 
vervangen. “Maar dat gebeurde uiteraard niet direct”, herinnert Runge 
zich, “waardoor we het ons een tijdje gemakkelijk konden maken op het 
verpakkingsmateriaal van de expeditie”.
Hoe belangrijk de Sternfahrt voor onze beide hoofdpersonen was, laat het 
voorbeeld van 1962 goed zien: Toentertijd vierde Markus Runge de verlov-
ing met zijn Erika. Helaas viel deze gebeurtenis tijdens Pinksteren exact 
samen met de Sternfahrt, die deze keer naar Frankenthal voerde. Echter 
de bruidegom in spé vond ook hiervoor een oplossing: “Wij hebben op 
zaterdag nog tot middernacht feest gevierd, waarna een bekende ons naar 
het vliegveld van Hamburg bracht. Hup, het vliegtuig in en zo was ik samen 
met mijn verloofde om zeven uur ’s morgens in Frankfurt, van waaruit het 
doorging naar Frankenthal en het Horex-treffen!”

Horex-treffens waren dus altijd ook een familiegebeurtenis: De echtgen-
otes Erika en Maria zaten altijd in de Steib-zijspan en waren vele jaren net 
als hun mannen een vaste waarde aan de stamtafel tijdens het treffen. 
Bijna altijd kon het Pinksterweekend vrij gehouden worden. Het maakte 
niet uit of het naar Freiburg of Fulda, naar Berlijn of Bremen of zelfs naar 
Wenen of Genéve ging. Gerhard Peters moest echter wegens werkverplich-
tingen 3x voorbij laten gaan. De monteur van Lufthansa moest ook regel-
matig buitenshuis in de kost, zo dus ook bij de Emir van Dubai…
Veel locaties voor de Sternfahrt werden in mooie regelmaat aangedaan. In 
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Berlijn ontving Markus Runge in 2014 een heel bijzondere onderscheiding. 
Hij was immers de enige die bij alle 60 Sternfahrten aanwezig is geweest! 
Sindsdien mag hij zich officieel “Ritter der Landstraβe” (Ridder van de weg) 
noemen.
De Sternfahrt is intussen dit jaar voor de zevende keer in Bimöhlen geor-
ganiseerd en heeft het hele dorp tijdens Pinksteren goed bezig gehouden 
met 110 Horex-motoren en rond de 300 deelnemers. Natuurlijk inclusief 
onze hoofdpersonen met familie – dochter, schoonzoon en kleinkinderen 
horen er inmiddels goed bij. Markus Runge en Gerhard Peters hebben bij 
hun 7e thuiswedstrijd wat minder actie gehad met de heenreis…maar de 
57e uitwedstrijd volgt beslist nog!

Tekst; Frank Schobelt (vertaling Mikel Eringfeld)
Foto’s; Stephan Lindloff, archief Runge

Duidelijke rolverdeling; bij het bekijken van oude foto’s komen bij Markus 
Runge nonstop anekdotes op, Gerhard Peters laat liever zijn gereedschap in 
zijn werkplaats spreken.
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fig. 199 Steek het draadeind van de 
spaak in het gat dat rechts naast het 
ventielgat ligt.

Techniek; wielen vlechten

Wiel maken
Het spaken van wielen, ook wel vlechten genoemd, kan op verschillende 
manieren gebeuren. De methode die gevolgd wordt, is niet alleen afhan-
kelijk van het type naaf, maar ook in belangrijke mate van de ervaring die 
men in het wielen heeft.
Toch willen we een mogelijkheid aangeven waarop fietswielen gespaakt 
kunnen worden. Dit betekent niet dat dat de enigste methode is!

Voorwiel
We gaan uit van een velg met 36 spaakgaten en een normale voorwielnaaf.

1. Steek een spaak van buitenaf in een willekeurig gat van de naaf-
flens van de voorwielnaaf en trek hem zover door tot de kop in het 
verzonken gedeelte van het gat ligt. De gaten zijn verzonken om 
scherpe randen te voorkomen, die breuk van de spaken tot gevolg 
kunnen hebben. Bij sommige voorwielnaven zijn de gaten afwis-
selend aan de binnen- en buitenkant van de naafflens verzonken. 
In dat geval moet de spaak in een gat van de naafflens gestoken 
worden dat aan de buitenkant verzonken is.

Zoek nu bij de velg het ventielgat op en steek het draadeind van de 
spaak in het gat dat rechts naast het ventielgat ligt (fig. 199, spaak 
1). De spaakgaten in de velg, 36 in totaal, zijn afwisselend naar 
links en rechts verplaatst t.o.v. de hartlijn aangebracht. Let erop 
dat in deze gaten de spaken van de juiste naafkant worden gemon-

teerd, dus de spaken van de linker naaf-
flens moeten gemonteerd worden in de 
naar links verplaatste gaten van de velg. 
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Monteer nu de spaak in de velg door eerst een nippelplaatje aan 
te brengen en daarna de spaaknippel 3 slagen op het draadeind 
van de spaken te draaien. De naafflens waarin de eerste spaak is 
gemonteerd, moet nu naar u toe gericht zijn omdat dat ook het 
geval is met het spaakgat in de velg waarin de spaak gemonteerd 
is. Vervolgens gaan we de overige 8 spaken monteren aan dezelfde 
askant als de eerste en wel zo dat telkens één gat in de naafflens 
wordt overgeslagen en telkens 3 gaten in de velg (fig. 199) in 
rechtsdraaiende richting.

2. De andere naafflens is natuurlijk ook 
voorzien van 18 gaten, deze zijn echter 
verschoven aangebracht. Dat wil zeggen 
dat de lijn getrokken door een gat van de 
naafflens in de andere naafflens tussen 
twee gaten uitkomt (fig. 200). Houdt nu 
het wiel in dezelfde stand als afgebeeld 
in figuur 199, dus de reeds gespaakte kan 
naar u toe. Bepaal nu de plaats van het 
gat in de andere naafflens, dat naar rechts 
verschoven ligt t.o.v. het spaakgat waarin 
de eerste spaak gemonteerd is (fig. 200). 
Steek nu van buitenaf een spaak in dat 
gat en trek deze door zodat de kop weer 
in het verzonken gat ligt. Monteer nu het 
draadeind van deze spaak in het spaakgat 
van de velg dat rechts ligt van het spaak-
gat waarin de eerste spaak is gemonteerd 
(spaak in fig. 201).

Monteer vervolgens de overige 8 spaken aan dezelfde naafkant zó, 
dat telkens één gat in de naafflens wordt overgeslagen en 3 gaten 
in de veld, weer in rechtsdraaiende richting (fig. 201, spaak 2b, 
enz.). Er zijn nu in totaal 18 spaken gemonteerd, aan iedere naaf-
flens 9. In iedere naafflens is telkens één gat overgeslagen en in de 
velg komen telkens na twee spaken twee gaten, enz.

fig. 200 De lijn get-
rokken door een gat 
van de naafflens komt 
in de andere naafflens 
tussen twee gaten uit.
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3. De spaken die we nu gaan monteren in de overgebleven gaten 
vormen het kruis. Zoek het ventielgat op en houdt het wiel in de 
stand zoals in de vorige punten beschreven, dus met de eerste ge-
monteerde spaakkant naar u toe gericht. Bepaal nu het spaakgat in 
de naafflens dat zich rechts bevindt t.o.v. het spaakgat, waarin de 
eerste spaak is gemonteerd (fig. 202).

Steek in dit gat van binnenuit een spaak. Verdraai deze spaak nu 
naar rechts, totdat deze een spaak aan dezelfde naafkant kruist. 
Ga nu ter bepaling van het spaakgat, waarin de kruisende spaak 
moet worden gemonteerd als volgt te werk:

Zoek de plaats van het velggat op waarin de gekruiste spaak ge-
monteerd is (fig. 202 bij a.), sla nu vanaf dit spaakgat 9 velggaten 
over in rechtsdraaiende richting. Monteer nu de spaak in het 10e 
velggat. Dus tussen de gekruiste (2) en de zojuist gemonteerde 
spaak zitten 9 spaken (fig. 202). We hebben nu een kruis gemaakt 
met 9 spaken ertussen. Herhaal de beschreven procedure totdat 
alle gaten aan één naafkant van spaken zijn voorzien. Er zijn dus nu 
weer 9 spaken gemonteerd.

fig. 201 Monteer het draadeind van deze 
spaak in het spaakgat van de velg dat rechts 
ligt van het spaakgat waarin de eerste spaak 

is gemonteerd.

fig. 202 Bepaal nu het spaakgat in de naaf-
flens dat zich rechts bevindt t.o.v. het spaak-
gat waarin de eerste spaak is gemonteerd.
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4. Draai nu het wiel om, dus met de eerst gespaakte kant van u af 
en steek weer een spaak van binnenuit in een overgebleven gat 
(willekeurig) en verdraai deze naar links totdat deze een andere 
spaak kruist. Monteer nu de spaak met een tussenruimte van 9 
gaten t.o.v. het gat waarin de gekruiste spaak in de velg is gemon-
teerd in links draaiende richting. Monteer nu de laatste 8 spaken 
op dezelfde manier.

U zult nu zien dat de twee spaken die naast het ventiel gemon-
teerd zijn vrijwel aan elkaar evenwijdig lopen, wat een voorwaarde 
is voor een juist gespaakt wiel. Het ventiel is nu goed bereikbaar.

5. Vervolgens draaien we de nippels met de schroevendraaier zover 
aan totdat alle spaaknippels even ver op de spaken zijn gemon-
teerd.

6. We plaatsen nu het wiel in een richtbok en zetten de naafas vast. 
In figuur 203 is een richtbok afgebeeld, waarmee een slingering 
van de velg kan worden gecontroleerd. Om tot een juiste span-
ning te komen van de spaken draaien we alle nippels één slag aan 
met behulp van een nippelspanner. In deze nippelspanner zijn 2 

of meer gleuven aangebracht waarvan er één 
over het vierkant van de nippel past (fig. 204).

fig. 203 Richtbok.

fig. 204 Nippelspanner.
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7. Het richten van het wiel. Na het aandraaien van de nippels zal het 
wiel in de meeste gevallen een slingering vertonen in horizontale 
richting. Aan de meetbok zijn twee controlestiften bevestigd, 
waarmee de plaats en de grootte van de slingering gepaald kan 
worden. Laat het wiel draaien en bepaal de plaats van de slinger-
ing door de meetstiften iets aan te draaien. Heeft het wiel bijvoor-
beeld een afwijking naar links, dan moeten de spaken aan deze 
zijde op de plaats van de afwijking wat losser gezet worden en aan 
de tegenovergestelde kant (rechts) op dezelfde plaats wat aange-
haald worden.

Bij het richten van het wiel moeten, wanneer een bepaald aantal 
spaken gespannen worden, altijd ook weer een aantal spaken 
losser worden gezet. Dit om te voorkomen dat de spanning van de 
spaken te groot wordt, wat breuk kan veroorzaken, of te los, wat 
slingeren van de velg tot gevolg kan hebben. Een juiste spanning is 
zeer belangrijk. Ook hier speelt ervaring weer een belangrijke rol.

8. Nadat het wiel weinig of geen slingering in horizontale richting 
meer vertoont, kan met behulp van de aan de richtblok bevestigde 
beugel of plaat de afwijking in verticale richting, of hoogte-afwijk-
ing, bepaald worden. De beugel wordt daartoe zo dicht mogelijk 
tegen de onderkant van de velg geplaatst, zodat de velg bij een 
afwijking tegen de beugel aan loopt. Op het moment dat dat ge-
beurt, is de plaats van het hoogste punt bepaald. Zolang dit punt 
niet veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld een lasnaad, kan deze 
afwijking op de volgende manier worden gecorrigeerd.

Op de plaats waar de velg tegen de beugel aanloopt, wordt een 
aantal spaken wat vaster gedraaid en op de plaats waar de velg 
zich van de beugel verwijdert wat losser. Denk er aan dat bij het 
herstellen van hoogte-afwijkingen altijd een even aantal spaken 
losser en daartegenover een even aantal spaken vaster wordt ge-
draaid omdat anders slingering van de velg ontstaat.

9. Tenslotte moet worden nagegaan of de naaf in het midden zit t.o.v. 
de velg. Hiervoor gebruiken we de naafcontroleur (fig. 205). De 
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vlakke uiteinde van dit meetapparaat worden 
diametraal tegen de velg geplaatst en de in 
het midden aangebrachte stelschroef wordt 
zover verdraaid tot deze tegen de conus van 
de naaf ligt.

De naafcontroleur wordt nu op dezelfde 
manier tegen de andere naafzijde geplaatst, 
waarbij het niet nodig moet zijn om de stel-
schroef te verdraaien. Wanneer blijkt dat 
bijvoorbeeld de naaf teveel naar rechts staat, 
t.o.v. de velg, dienen 18 spaken aan de linker-
kant wat losser gezet te worden (fig. 205) en 
de andere 18 aan de rechterkant wat strakker.

Door het strakker en losser zetten van de 
spaken aan beide naafkanten, kan de naaf 
t.o.v. de velg iets verplaatst worden. Sommige 
meetblokken, zoals die in figuur 203, zijn 

voorzien van een maatverdeling, waarmee ook gecontroleerd kan 
worden of de velg t.o.v. de naaf in het midden staat.

Wanneer vulringen op de as zijn aangebracht om de kettinglijn te 
corrigeren, dienen deze ook gemonteerd te worden, wanneer met 
de naafcontroleur of de meetbok de plaats van de velg t.o.v. de 
naaf wordt bepaald. Anders zal bij montage van het wiel in de fiets 
de kettinglijn niet meer kloppen.

Het spaken van wiel met trommelremmen

Het spaken van een wiel met trommelremmen komt in principe overeen 
met dat van een normaal wiel. Het spaakpatroon is echter aan de trom-
melkant verschillend en er worden kortere spaken gebruikt.

Spaak het wiel op de volgende manier:
1. Zoek aan de trommelkant van de naaf een spaakgat dat in lijn ligt 

met een spaakgat aan de andere naafkant. Steek in dit gat van bu-

fig. 205 Naafcontroleur.
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itenaf een spaak en monteer deze aan de rechterkant van het ven-
tielgat in de velg. Sla vervolgens in de naaf (trommelkant) telkens 
één gat over en in de velg 3 gaten en monteer de overige 8 spaken 
in rechtsom draaiende richting.

2. De gaten (lissen) in de naafkant zijn zo uitgevoerd dat de spaakkop 
erin gehaakt kan worden. Dit is gedaan 
omdat in verband met de trommel nu 
geen spaken van binnenuit in de naafkant 
kunnen worden gestoken. Zoek nu het 
spaakgat aan de naafkant op dat in lijn 
ligt met het spaakgat aan de trommel-
kant, waarin de eerste spaak is aange-
bracht (fig. 206), terwijl de trommelkant 
nog steeds naar u toegericht is.

Ten opzichte van dit gat dient nu het 
spaakgat opgezocht te worden dat in 
linksdraaiende richting 3 gaten (lissen) 
verderop ligt (fig. 206). In dit gat wordt 
een spaak gehaakt met de kop naar 
de binnenkant van de naaf. Vervolgens 
wordt de spaak in het gat dat links t.o.v. 
het ventielgat in de velg ligt gemonteerd. 
Daarna worden de overige 8 spaken aan 
deze naafkant gemonteerd in rechts-
draaiende richting, waarbij telkens in de 
velg 3 gaten worden overgeslagen en in 
de naaf ieder gat (lis) benut wordt. Om te 

voorkomen dat de spaken uit de lissen vallen worden deze geblok-
keerd door bijvoorbeeld een ventieltje in de lis te steken.

3. Aan de trommelkant wordt nu het kruis gemaakt door telkens 5 
gaten in de velg over te slaan en de spaak van binnenuit in de naaf 
(trommelkant) te steken. Daarna dienen de nippels tot aan de kop 
aangedraaid te worden.

fig. 206 Zoek nu het spaakgat 
aan de naafkant op dat in lijn ligt 
met het spaakgat aan de trom-
melkant waarin de eerste spaak 
is aangebracht.
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