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Voorwoord
Natuurlijk was deze zomer de droogte het gesprek van de dag. Wij hebben
daar ook lekker van genoten tijdens prachtige toertochten. Inmiddels is het
watertekort weer wat aangevuld.
Op vakantie in Duitsland heeft de Imperator een virusje opgelopen. Het
tinkelend geluid uit het blok vereist nader onderzoek. Wellicht heb ik steun
aan de gedetailleerde revisie beschrijving die in ons vorige clubblad staat.
En July’s Resident produceert ook bedenkelijke geluiden. Dit betekent dat
ik komende winter langdurig in de schuur bezig zal zijn.
Maar voor die tijd de laatste ritten op de Regina’s en SB 35.
Van mij mag de droogte nog even aanhouden.
Groet Gerard
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Horex Club Nederland
Tijdens het treffen in Arnemuiden heeft de
Algemene Leden Vergadering in het teken
gestaan van de AVG. Omdat (helaas) niet
iedereen aanwezig was, hierbij een korte
toelichting over de AVG.
Ook wij als Horex Club Nederland hebben te
maken met deze nieuwe privacywet, maar veel
gaat er voor onze club niet veranderen.
Het gaat er vooral om dat toezicht gehouden kan worden op eigen
persoons- en voertuiggegevens en dat het bestuur er op toeziet dat
zorgvuldig wordt omgegaan met gegevens om te voorkomen dat deze in
verkeerde handen vallen.
Verderop is een voorstel geplaatst van een AVG waarvan het bestuur heeft
gemeend dat het voor onze club toepasbaar is.
Het bestuur heeft besloten om in het volgende clubblad een lijst te
publiceren van alle leden met als doel het onderlinge clubgevoel te
versterken; het kan prettig zijn om te weten welk Horex-lid in de buurt
woont.
Om de privacy te waarborgen worden slechts de naam, woonplaats en
type motor in dit overzicht vermeld; voor het opnemen van onderling
contact kan het secretariaat vervolgens de rol van tussenpersoon
innemen.
Mocht u bezwaar hebben dat uw (beperkte) gegevens in het volgende
clubblad verschijnen, neem dan contact op met het secretariaat.
Natuurlijk geldt dit ook voor verdere vragen of opmerkingen na het lezen
van het voorstel van onze AVG.
Marc Hartman (secretaris).
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Voorstel voor privacyregels van de Horex Club Nederland, om te
voldoen aan de wettelijke vereisten van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
Bij aanmelding van iemand als lid van de Horex Club Nederland vragen
wij opgave te doen van:
•
Persoonsgegevens: (voor)naam, adres, postcode en woonplaats
(NAW-gegevens), alsmede telefoonnummer(s) en indien mogelijk het
e-mailadres .
•
Voertuiggegevens: merk, type/model, bouwjaar, motor- en
chassisnummer en kenteken.
1. De gegevens naam, woonplaats en type motor, neemt de
secretaris op in een door hem bijgehouden bestand, dat eenmalig
compleet in het clubblad verschijnt; vervolgens worden alleen
belangrijke mutaties van het afgelopen jaar gepubliceerd in het
clubblad. Op uitdrukkelijk verzoek van een lid kan zijn/haar vermelding
in het clubblad achterwege blijven
1. Degene die is belast met het verzenden van het clubblad krijgt de
beschikking over een bestand met uitsluitend de NAW-gegevens naam,
adres en woonplaats. Het is hem of haar uitdrukkelijk verboden het
bestand te delen met derden dan wel voor enig ander doel te gebruiken
dan adressering voor verzending van het clubblad.
3.
De penningmeester krijgt de beschikking over een bestand
met uitsluitend de NAW-gegevens naam, adres en woonplaats en het
e-mailadres, ten behoeve van contributieheffing en -administratie. IBAN
gegevens worden niet geregistreerd, anders dan in de applicatie van de
bank.
4.
Bestanden met persoonsgegevens zullen nooit aan derden
worden verstrekt. Gegevens van individuele leden worden slechts
doorgegeven aan een ander clublid die daar om verzoekt, nadat
hiervoor uitdrukkelijke instemming van het desbetreffende lid is
gekregen.
5.
Op de website van de vereniging, horexclub.nl, worden geen
persoonsgegevens van leden vermeld, met uitzondering van naam en
contactgegevens telefoonnummer en mailadres – deze laatste als link –
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met instemming van of op uitdrukkelijk verzoek van het betreffende lid.
6.
De vereniging kan kiezen of ze haar leden of een deel van
haar leden bepaalde soorten berichten (uitnodigingen vergaderingen,
ritten en weekends, contributierekeningen, het clubblad en dergelijke)
per post en/of per email verstuurt. Bij email zal verzending zodanig
geschieden dat de adressen van andere geadresseerden niet kenbaar
zijn.
7.
Op schriftelijk verzoek van een lid geeft de secretaris c.q.
penningmeester c.q. websitebeheerder binnen 2 maanden een
overzicht van de vermeldingen van dat lid in de bij de vereniging
aanwezige bestanden.
Na het einde van het lidmaatschap worden binnen 3 maanden de
vermeldingen verwijderd.
8.
De voertuiggegevens worden opgenomen in een
Voertuigenbestand dat niet openbaar is en waarin geen inzage mogelijk
is. Dit bestand heeft tot doel een overzicht te geven van de Horex
voertuigen die in Nederland zijn (geweest) of daarmee een relatie
hebben (gehad), en kan gebruikt worden als hulp bij de identificatie
van een voertuig. Ook kan dit gebruikt worden om contact te zoeken
met de houder/eigenaar van een voertuig, bijvoorbeeld als er
nationaal of internationaal sprake is van een specifiek technisch of
veiligheidsprobleem bij het betreffende type/model.
9.
Bestuursleden van Horex Club Nederland plus degene die is
belast met het verzenden van het clubblad zullen deze privacyregels
voor akkoord ondertekenen en dateren. De secretaris bewaart deze
verklaringen in de clubadministratie.
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Mededelingen van de Penningmeester
Verslag Kascontrólecommissie van de boekhouding 2017
Tijdens het clubweekend in Arnemuiden hebben Rina Huzen en Vincent
Sweerts de financiële administratie van de club doorgenomen. Op 3 juni
2018 hebben zij zich schriftelijk akkoord verklaard met het financiële
verslag 2017, waarin opgenomen de financiën van het clubweekend in Terwispel (Fryslân). Rina en Vincent verklaarden: “De Horexclub is gezond en
de administratie ziet er prima uit!”. Het bestuur dankt Rina & Vincent voor
hun inzet en de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid.
Verslag en afrekening van het Horex clubweekend 2018
Van 1 tot 3 juni vond ons jaarlijkse clubweekend plaats in de prachtige omgeving van Arnemuiden op Zuid-Beveland (Zeeland). Het was georganiseerd door Suzèl & Frank Bloemsaat en Regina & Jan Reinders. Frank & Suzèl
hadden een prima accommodatie + kampeergelegenheid geregeld bij de
boerencamping “De Zonnekoningin” van Sien & Adri Nijsse in Kleverskerke. Alleen het sanitair was niet optimaal, maar dat kwam omdat de wc’s
en douches op De Zonnekoningin opnieuw aangelegd worden en helaas
nog niet klaar waren. We moesten ons dus met een tijdelijke voorziening
behelpen. Op zaterdag hebben wij een mooie en afwisselende rit gemaakt
over allerlei dijk-, bos- en akkerweggetjes op achtereenvolgens Walcheren,
Noord- en Zuid-Beveland. Onderweg hebben wij een bezoek gebracht aan
Motorhandel Boxersteen te Serooskerke. Op de begane grond was zijn hele
handelsvoorraad BMW motoren te bewonderen. Op de 1e verdieping had
hij een soort tentoonstelling van allerlei bijzondere motorfietsen (Laverda,
Triumph, BMW, etc.). Ter plekke hebben 2 leden van de club een motor bij
Boxersteen aangeschaft. ‘s-Middags werden wij onderweg door Marie-Louise aan de oever van het Veerse Meer verrast met een gezonde en lekkere
lunch met broodjes, krentebollen en veel fruit. Dat kwam mooi uit, want
het was niet al te warm en velen van ons waren rillerig en hadden daardoor een stevige trek.
Het weer was niet zonnig en aan de frisse kant, maar gelukkig droog. Er
waren dit jaar (evenals vorig jaar) geen motorische uitvallers. Na de rondrit
keerden wij terug naar De Zonnekoningin, waar Regina en Suzèl een comHOREX CLUB NEDERLAND
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pleet en uitgebreid Indisch buffet voort ons serveerden. Heerlijk! Suzèl &
Frank en Regina & Jan: hartelijk dank namens ons allen! Wij hebben genoten! Ook financieel was het een succes, zoals uit het overzicht op pagina 7
blijkt.
Opmerkingen
Ons clubweekend is bezocht door 44 volwassenen en 3 kinderen. Er waren 27 motorfietsen aanwezig, waaronder 21 Horexen. Dit zijn ongeveer
dezelfde aantallen als bij onze vorige weekenden in Heerewaarden, Bredevoort en Terwispel.
We hebben met zijn allen een gezellig, leuk en intensief programma beleefd. Suzèl & Frank en Regina & Jan hebben goed ingekocht. Alles was in
voldoende mate aanwezig. Alleen het bier was halverwege de zaterdagavond op L. Alles was tot in de puntjes verzorgd.
Het tarief per persoon was dit jaar weer € 37,50 Dit tarief was bruto, dus
inclusief campingplaats, twee overnachtingen, 2 x ontbijt, mini-hamburgers, lunch tijdens de toerrit, Indisch buffet op zaterdag, “heerlijke loempia‘s van May”, kampvuur en elektriciteit. Kortom: het was weer top-gezellig en heel veel waar voor ons geld!
De totale inkomsten waren € 2.433,50. De totale uitgaven waren €
1.997,31. Het positieve saldo voor de club bedraagt dus € 436,19 = 17,9
% van de inkomsten. Een uitstekend resultaat! Wij voegen dit toe aan de
reguliere begroting.
Dank je wel Marie-Louise, Suzèl & Frank en Regina & Jan, voor het heerlijke weekend en al jullie goede zorgen!
Contributie 2019
De productie- en verzendkosten van het clubblad nemen elk jaar toe. In
2017 waren deze gestegen tot € 1582,29 waarvan € 992,60 voor de porti.
Voor dat geld worden 4 x 80 clubbladen geproduceerd. Een prachtig visitekaartje voor de club met veel handige en leuke informatie. Met dank aan
Mikel Eringfeld die sinds december 2001 ons blad maakt en verstuurt!
Per verzonden clubblad is dat bijna € 5,-. Onze club heeft momenteel 73
betalende leden. Dat betekent, dat de kosten van het clubblad € 122,- hoger zijn dan de totale geïnde contributie á € 20,- per lid. Gelukkig hebben
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we meestal een financiële meevaller op het clubweekend. Ondanks dat
hadden we in 2017 een negatief resultaat van € 55,70 Onze contributie
is al meer dan 10 jaar onveranderd € 20,-. Maar nu is het is dus hoog tijd
voor een verhoging, helaas.
Het bestuur heeft daarom tijdens de Algemene Ledenvergadering op zondag 3 juni voorgesteld de contributie in 2019 te verhogen tot € 25,- en voor
een half jaar (voor nieuwe leden vanaf 1 juli) tot € 12,50.
Dit voorstel werd unaniem goedgekeurd door de aanwezigen.
Houdt U hier rekening mee als U de contributie 2019 overmaakt?
Paul Hoornweg
Penningmeester HC NL
18-6-2018
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Horex treffen 2018 in Arnemuiden
Het Horex treffen was dit jaar vlakbij de locatie aan het Veerse Meer,
waar we in het verleden al eens waren. Deze keer op een soort van
boerencamping met de naam Zonnekoningin, alwaar de tentjes opgesteld
konden worden op een grasveldje, auto’s en
aanhangwagens etc. konden op een verharde
ondergrond worden gestald.
Vrijdagavond was er een gezellig samenzijn
in de tent van de club. Een soort van tentafscheidsparty, want zo’n tent meeslepen is
plaatsrovend en misschien daarom niet meer
wenselijk, maar nu nog maar weer eens vakkundig
geplaatst door Gerard en July en crew. De koelkast
was alvast volgepakt met Belgische Jupiler biertjes
of was het Jupiter. In elk geval was de inhoud
ervan al snel verdwenen in de dorstige kelen van
de Horex-fans en moest er een nieuwe lading
ingepland worden.
Heerlijke HorexchocoRegina, onze gastvrouw, had eerder op de avond
laatjes!
een lekkere kruimelappeltaart gefabriceerd
onder toezicht van de aanwezigen, dus een live
baking-event. Hiervoor had ze zelfs een heuse bakoven in miniformaat
meegebracht. De avond vloog voorbij.
De volgende morgen was er een ontbijtje in de tent en was het aftellen
voor de rondrit over Noord-Beveland begonnen. Eventjes was er nog een
file voor de bijzondere sanitaire voorzieningen, maar dat zal wel met de
spanning te maken hebben gehad, omdat je nooit weet of de motoren
daadwerkelijk zullen starten. Om half elf ging het van start en de motoren
hadden er allemaal zin in, want er bleef niemand achter en Frank leidde
het peloton. En om naar Noord-Beveland te komen, gingen we dwars
door Middelburg en natuurlijk kon daar tevens de tank worden bijgevuld.
Je weet maar nooi of er nog een andere mogelijk daarvoor komt in het
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weidse land.
De rit werd vervolgd richting Vrouwenpolder, dus de Oosterscheldekering
over en via kleine polderweggetjes on tour in Noord-Beveland. De
temperatuur was aangenaam, ca. 20 graden, dus geen zweterige koppen
bij mens en motor. Er werd een kleine pauze bij de motorzaak van R. Steen
ingelast, die een vooruitziende blik had en enkele neo-klassiekers had
weggezet op de eerste verdieping. O.a. een Laverda SF, een BMW R75-5,
een Benelli en een Rotax. Ivo was onder de indruk van al het moois en
besloot een proefrit te maken op een BMW K1200RS en bleek hierbij een
heb-virus op te lopen. Een korte stevige verhandeling volgde en de motor
was de zijne, een klassieker voor de toekomst of een toermotor voor
2018. Hoe dan ook, de zomer kon voor hem hiermee niet beter beginnen.
Verder ging de rit oostwaarts en bij een haventje aan het Veerse Meer
was een picknick georganiseerd door Frank en helpers. Er waren heerlijke
broodjes, natuurlijk met koffie, maar ook appels en frisdrank. Een
ouderwets gezellige picknick op de kasseien, waar vind je dat nog?!
Na een halfuurtje ging het richting Oud-Sabbinge, dus weer terug via de
machtige Zeelandbrug op weg naar de overnachtingslocatie. Alle motoren
liepen zonder kwaaltjes en de bezemwagen bleef leeg.
Tijdens de rit waren ook Horex-rijders op zoek naar de campsite en zo trof
Wil van de Ploeg onze zuiderbuur Werner Huybrechts op de Horex en
samen gingen ze een toertje maken rondom Arnemuiden. Jammer dat we
Werner niet konden begroeten op de camping, maar Wil vond wel alsnog
de locatie tussen de aardappelvelden.
Om ca. 18 uur was het weer de beurt aan Regina om een speciaal menu
klaar te stomen en ditmaal was het iets wat geen van de aanwezigen
kende. Het was een recept van haar opa met een Indonesische
achtergrond, genaamd Soto Ayam. Een Indische maaltijdsoep, waarin
allerlei ingrediënten uit dat recept worden toegevoegd. Het geheel werd
met diverse groenten als buffet klaargezet op een lange tafel, zodat je zelf
kon beoordelen of het in de smaak kon vallen of dat je liever iets minder
pittigs op het bord wilde hebben. Het recept is te vinden in vele variaties
op het net. Het zal een hele klus geweest zijn om dit voor te bereiden. Ook
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Mikel Eringfeld (links) en Gerard
Hilbers met zijn Binky (rechts);
ready to ride!

had ze voor deze gelegenheid het beste porseleinen servies meegebracht,
zodat de smaak van de Soto Ayam beter overkwam, hulde hiervoor, het
was heerlijk!
Een andere bijzondere specialiteit waren de chocobonbons met het Horexembleem in kleur erop gemanouvreerd (zie de foto). Dit lijkt me een
prachtig kerstgeschenk om de dames te verzoeten. Regina kreeg dan ook
de publieksprijs in de vorm van een gemeend applaus.
Met het afsluiten van het treffen werd al min of meer besloten waar het
treffen volgend jaar plaatsvindt en wel in Drenthe bij motorcamping “De
Motorschuur” in Gasselternijveenschemond, de planning kan al vast
beginnen.
HOREX CLUB NEDERLAND
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Sharon vermaakt zich prima bij het kampvuur(tje)

advertentie
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Motorschade Peter Verhoeven
Peter Verhoeven, die met zijn Resident op
het treffen in Arnemuiden aanwezig was,
kwam daags na het treffen tot de conclusie dat zijn motor de geest gegeven had.
Na demontage bleek dat de klepschotel
gebroken was en de klep door de zuiger
geslagen is. Oorzaak waarschijnlijk een te
slappe klepveer. Grote schade aan de motor was het gevolg helaas.
Op de volgende foto’s een kort beeldverslag.
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Horexbelevenissen onder de zon
Het was een zomertje om nooit meer te vergeten, elke dag volop zon.
Natuurlijk wel eens wat puffen en klagen, maar over het algemeen geen
vuiltje aan de lucht. De ijscoman heeft een top jaar gedraaid en hier in de
vesting Coevorden zaten de terrasjes bijna altijd mudvol. De andere kant
is er natuurlijk ook, want de aanhoudende droogte heeft ook onnoemlijk
veel schade toegebracht aan alles wat op het veld staat. Goed om daar ook
eens aan te denken en straks maar niet klagen als ons dagelijks rantsoen
een paar extra duiten meer gaat kosten.
Eind juni stapten mijn vrouw en ik, bepakt en bezakt op de Regina, zoals
we elk jaar plegen te doen. Op “WeerOnline” viel in de komende dagen
geen spat regen te bekennen, dus wegwezen. We hadden deze keer de
Harz als reisdoel. De Harz is een prachtig gebied op zo’n kleine vierhonderd kilometer bij ons vandaan. Mijn navigatie heb ik in het zijspan zitten,
behelmd en al en dat is mijn vrouw, die de kaart in handen heeft. Grote
wegen staan niet op het reismenu, een enkele keer een rijksweg, maar nog
liever de gewone landwegen, rood en geel op de kaart aangegeven. En dat
gaat al jaren voortreffelijk. De Regina snorde als een kat voor de kachel,
het is gewoon jammer dat je nu eenmaal een helm op moet hebben maar
anders zou je het nog beter kunnen horen.
Het liep allemaal gesmeerd en zonder één enkele verkeerde slag kwamen
we na dik driehonderd kilometer in het stadje Dassel aan, waar we al gauw
een hotelletje vonden. Ik vroeg de waardin of ze drie bedden voor ons
hadden en wees daarbij op ons span. “Nou”, zei ze een beetje quasi bedenkelijk, “ik denk dat het een staanplaatsje moet worden voor dat ijzeren
schatje. Wat een prachtige machine zei ze, die moet in elk geval onderdak
en moet de kamer maar delen met mijn BMW”. Ik kreeg de sleutels van
de garage om de Regina te stallen. Ik zwaaide de klapdeur open en schoof
het span naar binnen. “Ja”, zei ik, “mijn tof dametje, nu moet je de kamer
maar delen met deze geplastificeerde landgenote”. Het grote stalen ros
uit Bayern met plastic neus en kontje deed er het zwijgen toe maar keek
toch, naar mijn stellige overtuiging, wat misprijzend naar die oude tante,
die overigens nog geen rimpel vertoont. Wat er allemaal bekonkeld is in
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die nacht achter de klapdeur is mij niet ter ore gekomen maar de volgende
dag waren we alle drie in elk geval weer fris en fruitig.
In Braunlage in de Harz vonden we een prachtig vakantiehuis, inclusief
garage voor nog geen vier tientjes per dag, een koopje. We hebben een
top vakantie gehad. Zoals gebruikelijk weer heel veel bekijks en een keer
een zeer onzedelijk voorstel. Een enthousiaste man kwam op de parkeerplaats van de supermarkt op ons af en zei dat hij de Horex nog van vroeger
kende, zijn opa had er ééntje gehad, maar ja die was waarschijnlijk aan het
front gebleven. Of hij zijn Honda uit 1992 niet kon ruilen met de Regina.
“Het is een 900 cc zei hij, dat kan toch best uit voor jullie?” Ik zei hem dat
ik dat een fantastisch voorstel vond, maar dat ik het niet zou doen omdat mijn opa vroeger ook Horex reed, vandaar. Hij geloofde ‘t ook nog en
stapte teleurgesteld in zijn Audi A8. Een paar dagen later in Goslar weer
intense belangstelling. “Ah zei de man, dit is een echte twee cylinder, ik zie
het aan de twee uitlaatpijpen. Wat een techniek zeg”. Ik prees de man dat
hij zoveel oog had voor deze techniek. “Dat waren nog eens ingenieurs”,
verzuchtte hij. “Ja”, zei ik, “en dan te bedenken dat deze twee cylinder
maar één zuiger heeft”. Hij voelde op dat moment dat hij een lekke klep
had, keek wat bedenkelijk en wenste ons een goede reis toe. Dat zijn toch
mooie dingen, of niet dan? Veel duimpjes omhoog onderweg, dat doet je
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goed, ik geniet daar in elk geval van.
Er is zoals gezegd, geen verkeerde slag gehoord, alleen het achterwiel van
de motor heeft wel een paar steken laten vallen. Een aantal spaken aan de
kettingzijde hebben het begeven. Nu heb ik dat wel vaker eens beleefd dat
er spaken braken maar deze keer waren het er in totaal vijf. En dan te bedenken dat de spaken nieuw waren, allemaal aan de kopse zijde geknapt,
geen RVS maar gewoon nieuwe verchroomde spaken en ook een nieuwe
Akront aluminium velg. Ik heb het wiel laten spaken door de vakman, dus
slingers of hoogteverschillen zaten er niet in. Ra, ra, hoe kan dat? Gelukkig
had ik een paar extra spaken bij mij en heb deze onderweg gemonteerd.
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Wellicht zijn er Horexrijders, die ook deze problemen kennen en misschien
een goede oplossing voor dit probleem hebben. Ik hoor het graag van jullie
( oldenhuis@hotmail.com).
Na twee weken kwamen we weer veilig en wel op de wallen van Coevorden aan. We waren nog maar net thuis of de kleinkinderen stonden al
voor de deur om een ritje mee te maken in het zijspan. Ze hebben al een
rooster gemaakt, wie en wanneer mee mag. Het is een concurrentie van
de bovenste plank. Ze moeten het per slot van rekening vroeg leren. Want
deze hobby kan toch niet alleen maar voor AOW-ers zijn? Uiteindelijk is
jong geleerd hopelijk ook hier oud gedaan. Dus ik geef weer volop gas en
hopelijk houden de spaken van het achterwiel het uit met die kostbare
vrachtjes in het zijspan. En met zo’n bijzondere twee cylinder met één zuiger wil je toch ook als kind graag een ritje maken, of niet soms?
Met zomerse groeten,
Tammo J. Oldenhuis

Brommer- & Motormuseum in Schoonoord
In Hardenberg afgelopen voorjaar kwam ik in contact met iemand die interesse had in een Bitza-Horex, die ik bij me had. Dit was een Horex-blok,
ingebouwd in een Ish-frame. Het scheen dat er ‘s morgens al iemand omheen gedraaid had en het wel wilde hebben voor zijn collectie. Deze beste
man had zijn vriend op pad gestuurd om de deal af te ronden. Het bleek
om iemand te gaan die een enorme verzameling brommers en motoren
had in het Drentse Schoonoord.
Maakte de afspraak dat ik dat weleens wilde aanschouwen en dan moet je
er niet te lang mee wachten. Eind juni was de TT en dat was een perfecte
gelegenheid die kant op te gaan. In Schoonoord was zowaar een kleine
camping waar het prettig toeven was en Assen gemakkelijk te bereiken.
Bij een gesprek met Diny, de campinghoudster, vroeg ik voor de neus weg
of zij iets wist van een museum in Schoonoord. Dit bleek een voltreffer,
ze was een schoolmaatje van Louwrens Wigchers, de museumeigenaar.
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Ze belde eventjes voor me op en zowaar, Louwrens was aanwezig en we
maakten een afspraak. Hij kwam naar de camping met de fiets, zodat we
samen naar zijn heiligdommen gingen.
Op een groot omheind terrein stonden 2 prachtige grote hallen van
100x40m1 met daarbinnen een ongelooflijk aantal brommers en motoren
uit hoofdzakelijk de 50-er jaren. Louwrens vertelde enthousiast hoe zijn
voorliefde voor de tweewielers was ontstaan. Als 12 jarige reed hij reeds
op een Panther-motor, een foto aan de wand leverde het bewijs. Deze
voorliefde kwam niet zomaar uit de lucht vallen, zijn vader reed in 1938
mee in de TT. De school was een gruwel voor hem en hij vond het maar
niks. Hij was liever in de weer met praktische zaken en lezen en schrijven
werd hem later bijgebracht.
Inmiddels zie je de Wigchers vrachtauto’s overal rijden, o.a. zand en grind,
bieten, asfalt en noem maar op. Een dynamisch bedrijf die in Drenthe en
Twente de infrastructuur een enorme boost verschafte. Nu, zoveel jaar
later, heeft hij de handen vrij voor zijn grote hobby, de motoren. Zijn lijfspreuk is “Feest der herkenning”, de periode na 1950. Dit zien we terug in
een prachtige collectie van alle brommers uit die tijd, zoals Solex, Kreidler,
Zündapp, Berini, RAP, Batavus, NSU, Puch, Tomos, Jamathi, noem maar op.
En vervolgens natuurlijk de echte motoren, zoals BSA, Triumph, Panther,
Indian, Harley, BMW, DKW, MZ, maar ook Honda, Suzuki, Kawasaki. Bovendien niet te vergeten een Ducati, nog verpakt in de originele houten transportkist die nog niet geopend werd. In 1999, net voor het zgn. Millennium
doemjaar 2000,waarin verwacht werd dat de elektronica problemen zou
gaan opleveren, gooide Ducati een aantal prachtige motoren op de markt
en een paar staan er nu ook hier. Spiksplinternieuw!
In totaal zijn het er ca. 700 stuks die er opgsteld staan. Niet alleen standaard motoren, maar ook speciale cross- en racemotoren. Maar ik was
natuurlijk het meest benieuwd naar de Bitza-Horex en daadwerkelijk, ze
had een ereplaats gekregen naast een Panther in de eerste hal.
In de tweede hal stonden nog twee Horex Regina’s; een Regina 0 van 1951
met omhooggetrokken uitlaten en het kenteken HL (dus Lübeck) en de
ander was een Regina 0 uit het jaar 1952 met 4-delig carter. Beiden verkeerden in prima staat zo te zien.
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Als volgend jaar het treffen in Gasselternijveenschemond plaatsvindt, zou
een bezoek hiernaartoe voor geïnteresseerden zo maar kunnen, mits het
van te voren aangevraagd wordt. Louwrens wil nog een hal van 100x40m1
in het verlengde van de bestaande hallen bouwen. Een aanvraag loopt
inmiddels en een uitbreiding van zijn collectie kan zeker tegemoet worden
gezien, zodat het aantal van 1000 tweewielers misschien wel gerealiseerd
kan worden. Ongekend voor Nederlandse begrippen.
Ook in Assen was het één en ander te zien, o.a. bij RTV Drenthe was
een tentoonstelling van racemotoren en attributen en oude racefilms te
aanschouwen. Het was een komen en gaan van vele liefhebbers en Assen
stond op zijn kop.
Bij Hooghalen stond bij een fietswinkel - annex tankstation - een mooie
BMW in de showroom. Na binnen een kijkje genomen te hebben, kwam
de tankhouder een heel verhaal afsteken over zijn liefde voor de racerij en
vertelde dat dit tankstation in het verleden diende als tankplaats voor de
toenmalige wedstrijden. Deze lag dus aan de route van het oude circuit en
dat er om de zoveel jaar een race gehouden werd met klassieke en veteraanracers over de oude route, dus wellicht ook een bezoek waard.
AE
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Iedereen recht op een auto

(overgenomen uit ‘Erfgoedmagazine’ nr. 6,
2017)
Avontuurlijke mobiliteit was in vroeger tijden een
privilege van de elite. De actieradius van de gewone
man omvatte doorgaans slechts enkele kilometers
rond de woning, kilometers die te voet konden worden afgelegd. Pas in de 20e eeuw komt daar verandering in.
Tekst: Bert de Boer
Eind 19e eeuw verschenen de eerste auto’s in ons land. Ook toen nog alleen weggelegd voor de elite, waarbij vooral rijke jongelui de auto als een
‘avonturenmachine’ beschouwden, waarmee stad en land konden worden
verkend. Het mobiele avontuur was een ‘automobiel avontuur’ geworden.
Het Interbellum bracht vervolgens niet alleen maar crisis, maar ook de opmars van de auto. De prijzen daalden en de auto kwam binnen het bereik
van de hogere middenklasse.
Sixties
In de jaren vijftig kon de gewone man al een bromfiets of zelfs motorfiets
kopen, maar de ‘Sixties’ zorgden voor een echte doorbraak. In korte tijd
nam de welvaart spectaculair toe. De gewone man kreeg meer vrije tijd
te besteden en de kleinere gezinsauto werd goedkoper. Zoals ‘Vadertje
Drees’ in de vijftiger jaren vond dat iedereen op z’n oude dag recht had op
een fatsoenlijk inkomen, vond een decennium later Joop den Uyl, toen al
een prominent PvdA-politicus, dat iedereen recht had op een eigen auto
voor de deur. En zo geschiedde; eerst konden de lagere middenklassen en
de arbeiders zich een auto veroorloven en in de jaren zeventig kon vrijwel
iedereen wel een auto kopen. Zo werd het mobiele avontuur met de komst
van de auto ook voor de gewone man bereikbaar.
Het streven naar mobiliteit, en dan vooral naar individuele mobiliteit, past
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in de bredere ontwikkeling van de jaren zestig, de tijd van democratisering,
emancipatie en je los maken uit klemmende maatschappelijke verbanden.
De zuilen vielen om, arbeidersklasse en gewone man emancipeerden, hippies zochten op hun eigen manier naar vrijheid, de Tweede Feministische
Golf stond op uitbreken en van etnische minderheden tot homo’s begon
de strijd voor gelijke rechten.
Beleving
Het automobiele avontuur appelleert sterk aan dat groeiende gevoel van
individuele vrijheid en de mogelijkheid om eigen keuzes te maken, niet
alleen in het dagelijks leven, maar ook bij het bepalen van reisdoelen,
ontmoetingen, ontdekkingen en ervaringen. En het autorijden zelf, los van
waar men heen gaat? Voor de welgestelde jongelui in het begin van de 20e
eeuw was de auto een ‘avonturenmachine’, samenhangend met de beleving van het autorijden. In de jaren 1960 werd het ‘automobiele avontuur’
gedemocratiseerd en voor hele groepen in de samenleving een totaal
nieuwe en welverdiende ervaring.
Zeker bij het gebruik van de auto in vakantie en vrije tijd kon het omdraaien van de sleutel in het contactslot al voor de nodige sensatie zorgen
bij chauffeur en inzittenden. De draaiende motor, de schuddende auto, de
versnelling in z’n één en het indrukken van het gaspedaal; een nieuw avontuur kon beginnen, een nieuwe reis naar een bekend of onbekend doel,
dichtbij of ver weg. En in het laatste geval natuurlijk altijd eerst het oliepeil
controleren; alles bij elkaar in die tijd een hele beleving!
Ingrijpende veranderingen
Inmiddels vinden in de 21e eeuw radicale veranderingen in de automobiliteit plaats. Het verkeer blijft toenemen en de vertaling van een groeiend
milieubewustzijn in wet- en regelgeving raakt in een stroomversnelling.
Snelle technische ontwikkelingen, waaronder de implementatie van ICT,
maken dat de auto’s tegenwoordig in niets meer lijken op die uit de ‘cruciale periode’ van de zestiger jaren. Het automobiele avontuur bestaat nog
weliswaar, maar het is ingrijpend van karakter veranderd, zowel in materiële als in immateriële zin. En dat gaat steeds sneller en verder.
Tijd dus om in erfgoedtermen over deze periode te gaan nadenken. En
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daarbij plaats in te ruimen voor de beleving van het autorijden van destijds, die ‘beleving’ wordt immers een steeds belangrijker begrip in het
hedendaagse erfgoeddiscours.
Geen sinecure
De mogelijkheid het automobiele avontuur te blijven beleven vergt een
flink pakket aan maatregelen, of zelfs het terugdringen daarvan. En daar is
wellicht wat lef voor nodig. Het is in deze tijd geen sinecure om te pleiten
voor het mobiel houden van klassieke auto’s als zo authentiek mogelijk
erfgoed en voor het faciliteren van het behoud ervan door particuliere
eigenaren. Terwijl dat soort cultuurparticipatie door de burger nu juist de
toekomst van ons erfgoed is!
Maar ook in het verleden werden initiatieven tot behoud van erfgoed niet
altijd direct omarmd en gewaardeerd. Een initiatief als Heemschut werd
door de gevestigde orde destijds echt niet met open armen ontvangen. En
wie zo’n twintig jaar geleden vond, dat er meer aandacht nodig was voor
wederopbouwarchitectuur werd niet zelden met hoongelach beloond. Het
kan verkeren…
Volhouden en blijven communiceren, dan komt het zeker goed, ook met
ons rijdend erfgoed en de beleving daarvan. Zo bepalen wij mede wat wij
willen behouden en doorgeven aan volgende generaties!
Bert de Boer is
voorzitter van
de Federatie
Historische
Automobiel- en Motorfietsclubs
(FEHAC). De
FEHAC is vertegenwoordigd
in de stichting
Mobiele Collectie Nederland.
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Agenda
22 september

Nationaal Veteraan Treffen te Woeden. Meer info;
www.nationaalveteraantreffen.com

6 oktober

Motormarkt Hardenberg – Manege “Hoogenweg”.
Meer info; www.motormarkthardenberg.nl

12 t/m 14 oktober

VETERAMA-Mannheim. De grootste oldtimerbeurs
van Europa! Meer info; www.veterama.de

12 t/m 14 oktober

23e Oldtimer en Classicbeurs Leek in Sportcentrum
Leek. Meer info; www.oldtimerleek.nl

27 oktober

Veteraanmotor- en onderdelenbeurs Barneveld 90 in
Kootwijkerbroek. Meer info; www.barneveld90.nl

24 & 25 november

Luyksgestel – Oldtimer Motorbeurs. Meer info; www.
vmcdestoomfiets.nl

31 mei t/m 02 juni

Horex Treffen Nederland 2019. Locatie; De Motorschuur in Gasselternijveenschemond

07 t/m 10 juni

65. Internationale Horex-Sternfahrt Pinksteren 2019.
Horex Club Taunus. Meer info; www.vfv-motorradforum.de

30 augustus t/m
01 september

Internationales Horex Treffen in der Schweiz in Solothurn (CH)
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