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Noot redactie:
I.v.m. de diverse overlappende vakanties treft u dit clubblad iets eerder
dan gebruikelijk in uw brievenbus aan. Hierdoor moet u het dit keer helaas
zonder het zeer gewaardeerde voorwoord van onze voorzitter stellen. Maar
niet getreurd, in het a.s. decemberblad zal Gerard zijn welklinkende woorden weer aan u tonen!
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Terugblik HOREX Treffen 2019
Gasselternijveenschemond
Deze keer was de organisatie bij Gijs van de motorcamping “de Motorschuur” en het was eens iets anders dan de vorige treffens. De Motorschuur bleek een camping voor de hardcore motorrijders, dus rijders
die er vaker komen voor een tussenstop, een biertje of een nachtje doorhalen op weg naar een volgend doel. Vrijdags was er een grote groep die
op doorreis bleek te zijn naar het Harley midzomertreffen in Finland. En
ofschoon er goed geproefd werd, waren ze ‘s morgens al vroeg wakker om
op road te gaan.

Voor de Horex-groep was er plaats genoeg op het terrein voor tenten
en sleurhutten en de verzorging was zonder meer zeer goed te noemen.
Op de vrijdagavond zat de stemming er al goed in en bij het krieken van
de dag was de koffie al weer klaar. Wat wil je nog meer bij een prachtige
opkomst van de zon?!
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Nieuw was het eieren bakken op een grote bakplaat en menigéén kon hier
zijn bakkunsten verfijnen.
Om ca. 11.00 uur was de aftrap voor de rondrit, die door Jogchum en
Hilbert in elkaar werd gefrutseld. Het was een mooie tocht door noordelijk
Drente en zuidelijk Groningen met een stop-over in Bourtange, dat verscholen lag achter de wallen.
Er werd niet hard gereden, de voorrijder wilde ons optimaal laten genieten
van het landschap. Maar te langzaam is ook niet bepaald goed voor een
Horex, in mijn geval wilde de versnellingsbak met rust gelaten worden en
protesteerde door te blokkeren, helaas dus einde oefening in Bourtange.
Na een gezellige break op het knusse marktplein werd de terugweg aanvaard en iedereen kwam weer zonder problemen aan bij de Motorschuur
in het mondvolle plaatsje.
Om ca. 18.00 uur was er een maaltijd, verzorgd door Gijs en medewerksters, en daar had ‘ie behoorlijk wat werk in gestoken. Een soort van stoofpotje op een ouderwets vuurtje.
‘s Avonds was er weer een gezellig samenzijn op het buitenterras en ook
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was er een twomansband ingehuurd, die prachtige
songs in petto hadden voor de oude
rockgarde. Velen gingen hier uit hun dak
door mee te dansen
en er een dolle boel
van te maken. Ook
was er een Belgische
groep bikers, die
passend uitgedost
waren en bijdroegen
aan de uitzonderlijk
sfeer op deze avond.
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Zelfs ZZ-Top was er aanwezig om ideeën op te doen voor een roadtour en
ze zaten te gniffelen onder hun lange baarden. Dus dat belooft wat voor
hun volgende album.
Zondags was het weer eieren bakken en nagenieten van dit geslaagde
weekend zonder regendruppels. Na lang beraad en heen en weer discussies werd besloten het volgende treffen in de Achterhoek te beramen.
We gaan dan waarschijnlijk naar het oorspronkelijke Grolsch stadje. Meer
nieuws hierover in de komende clubbladen.
Bij thuiskomst werd de gestrande Horex-motor gdemonteerd en het bleek
dat een pasring in de bak de boel geblokkeerd had en zodoende de koppeling ook niet kon doen wat ze moest doen. Het nodige diende dus vervangen te worden, maar inmiddels loopt ze weer als vanouds.
Groeten,
AE
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HOREX Treffen 2020
Hierbij alvast een korte mededeling, zodat de agenda’s alvast geraadpleegd
en ingevuld kunnen worden. Het Horex Treffen 2020 zal georganiseerd
worden in de Achterhoek, en wel nabij het zeer pittoreske stadje Groenlo,
de bakermat van misschien wel het lekkerste bier van Nederland…
Het treffen zal z’n basis hebben op boerderijcamping Groot Antink (www.
grootantink.nl) op een steenworpafstand van de vestingstad Grolle. Hier
is ruimte genoeg voor alle
clubleden en misschien wel
een aantal meer.
Inmiddels wordt er druk nagedacht over de verdere invulling van het weekend, maar daar zullen we u nu (nog) niet mee vermoeien.
Dus houdt de agenda’s alvast vrij en komt allen richting de Achterhoek in
het weekend van 5-6-7 juni 2020!
Hartelijke groeten,
Fam. Eringfeld
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Internationaal Pinkstertreffen in Usingen/Merzhausen
Dit jaar was het niet zo ver rijden om er te komen. Via de A3 en enkele
Bundesstrassen was het gemakkelijk te vinden. Zoals in Duitsland gebruikelijk, zit er ergens achter de kerk een sporthal annex gemeenschapshal
voor de plaatselijke clubs en vrijwillige brandweer voor diverse activiteiten.
Ook hier was de vrijwillige brandweer actief in de verzorging van spijs en
drank en die lieten zich niks aanbranden.

Op de vrijdag was het prachtig weer, totdat het weer omsloeg en een
heuse kleine tornado de boel veranderde in een slagveld. Hevige hagelbuien en regen zorgden voor wateroverlast in zeer korte tijd en enkelen
moesten de tent verplaatsen om niet in het water te dobberen. Ook de
drankwagen en enkele parasols lieten het loodje en moesten naderhand
weer opgetuigd worden. Later op de avond werd het weer beter en kon er
toch nog bijgepraat worden.
De volgende morgen prachtig weer en wie wilde, kon zich aansluiten om
een toertje te maken door de mooie Taunus. Wel moest je enigszins snel
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rijden, want op de B-wegen wordt ook 120km gereden door de auto’s en
motoren. Dat is dus anders dan bij ons, waar de helft nog net mag.
Wat was er zoal te zien:
- Horex Resident met een vrouwelijke berijdster ,die van snel rijden
hield. Zie de foto waarop ook de voorrem goed te zien is, vooral
ook om snel te kunnen remmen
-

Een tweetal Guzzi’s waren ook van de partij uit de 30-er jaren

-

Een overzicht op het pleintje voor de hal

-

Een aantrapprocedure trekt altijd veel bekijks

-

Ook werd er het één en ander aangeboden, in dit geval een Steib
S350 uit Frankrijk, aangereisd om te worden verhandeld

-

Ook een mooie originele S6 met passend zijspan was er te bewonderen

Dus al met al een mooie opkomst en het was een komen en gaan van
oldtimer trekkers, mopeds, motoren en verder wat oud genoeg was om
ermee te showen.
In de avond werd het eten geserveerd en later in de avond verscheen er
een DJ met een lichtshow waar niemand op zat te wachten, alhoewel een
enkeling zich op de dansvloer waagde om op de schlager- en het technogejengel een poging te doen zich af te sluiten van het daagse. De anderen
vluchtten allemaal naar buiten, om daar in alle rust een biertje te drinken
en sterke verhalen over Horex en bjbehorende zaken te vertellen.
AE
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Restauratie van een Regina/Felber-span
Overgenomen van het Horex Forum (v.a. 18-12-2017); losse vertaling vanuit
diverse bijdragen
Oorspronkelijke auteur; Alfred Spindler (AT)
Er is lang
nagedacht of
er überhaupt
een stuk
geschreven
moest worden
over deze restauratie, maar
uiteindelijk
hier toch maar
toe besloten.
Ik wil hiermee
aantonen dat
wij, ‘de jonge
generatie’,
veel plezier
uit oldtimers halen. Ik ken
enkelen
die het
net als mij
verging, je
moet erg
veel moeite doen
om enige
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enige relevante informatie te verkrijgen van de kenners. Iedereen lijkt bang
te zijn om zijn kennis te delen, of dat onderdelen voor hun eigen neus
weggekaapt worden. Dit is tenminste mijn ervaring… (maar begrijp me
alsjeblieft niet verkeerd).

ring… (maar begrijp me alsjeblieft niet verkeerd).

relevante informatie te
verkrijgen van de kenners. Iedereen lijkt bang
te zijn om zijn kennis te
delen, of dat onderdelen
voor hun eigen neus
weggekaapt worden. Dit
is tenminste mijn erva-

Zo, nu naar het project, een Regina 06 met Felber zijspan uit 1956, voor
het eerst geregistreerd in Oostenrijk en als span getypeerd. De Regina
werd bij Horex als zijspanmachine besteld, in Oostenrijk werd er een
Felber-zijspan aan gekoppeld en uitgeleverd. In 1980 eindigde het verhaal
toen ze in een boom belandde tijdens een inhaalmanoeuvre met een
vrachtwagen.
Het frame was
sterk verbogen, de motorbehuizing
gebarsten en
de voorvork
leek op een
banaan…. Tja,
je kunt je wel
voorstellen
hoe het haar
toen vergaan
is.
In oktober
2016 heb ik
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de dame vervolgens geheel gedemonteerd. De ergste zaken/problemen
zijn hiervoor al omschreven, en er moet bij verteld worden dat alle nodige
onderdelen aanwezig waren en te hergebruiken.
Als eerste werd het frame van de Regina, de voorvork, de wielen etc.
aangepakt, zodat de dame weer op eigen benen kon staan.
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Het grootste deel van het mechanische werk is door Alfred zelf uitgevoerd
(wat in eerste instantie ook het hoofddoel was). Soms werd de hulp ingeroepen van een helpende hand of van mensen met iets meer ervaring.
Enkele werkzaamheden uitgelicht; het frame richten, freeswerk voor de
tandwielen, KTL-coating en daarna zwart poedercoaten. De body van het
zijspan hebben we 1 op 1 met de hand gereconstrueerd, aangezien de
originele een Sieb was. De voorvork en de cilinderkop heb ik zelf beoordeeld. Alle verbindingsdelen (Regina + zijspan) zijn nieuw gemaakt van
42CrMo4 (gelegeerd veredelstaal), zwart verzinkt (gepassiveerd) en gehard.

Vervolgens werd de motor compleet opgebouwd (veééél detailwerk en
knutselarij) en gereed gemaakt voor montage (2 juli 2018). De plaatdelen
werden gemonteerd en de fittingen rechtgetrokken – veel buigen, lassen,
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vijlen en polijsten, totdat alles er weer goed uitziet en natuurlijk goed
werkt.
T.b.v. de plaatdelen een korte opmerking; het voorwiel is tijdens het ongeluk door het spatbord en framebuis op de cilinderkop doorgeslagen, hiervan is nu niets meer te zien. Na een kleine twee jaar werk zie je eindelijk
beetje bij beetje hoe uit een ‘wrak’ een elegante Regina ontstaat.
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Weer enkele maanden
verder en de Regina loopt
(5 september 2018), en wel
zeer goed ook, zeker als je
naar de beginstaat kijkt. Na
ruim twee jaar werk is wel
duidelijk dat er genoten
werd van dit moment.
Ruim een maand later
alweer een nieuw hoogtepunt (22 oktober 2018);
de eerste 1.000 kilometers
staan op de teller zonder
grote problemen. Het was de
belevenis van het jaar. Ook
geweldig weer om nog een
laatste tocht door de bergen
te maken voor de winter
begint.
De hele winter werd vervolgens gewerkt aan het zijspan en begin maart 2019 kon dan eindelijk het
zijspan samengevoegd worden met de Regina en een eerste, zeer uitgebreide testrit worden gemaakt. Het span loopt erg goed, trekt niet naar links
of rechts en alle technische verbeteringen komen ook goed uit de verf.
Het wordt een spannend jaar. Ergens bevalt het rijden met een zijspan
beter als met een solo-motor, en dat nu al… De restauratie loopt nu ten
einde en ik ben er nu ook echt klaar mee. De laatste details zijn gereed
(hoewel ik waarschijnlijk vaak té nauwkeurig was). Op dit moment (30 mei
2019) staat er 1.500km op de teller, waarvan 500km gemaakt als span.
Het is verschrikkelijk leuk, maar de schouders moeten nog wel wat meer
getraind worden ;-) Ook dat gaat goed komen.
ME
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FEHAC Nieuws

E10 benzine dit najaar ook in Nederland aan
de pomp
De ideale brandstof voor oldtimers is er nog niet
De meeste moderne brandstoffen zijn niet geschikt om in oldtimers te tanken. De ideale brandstof voor oldtimers voldoet aan deze eisen:
1. de brandstof moet geschikt zijn voor mobiel
erfgoed en mag dus géén bio-ethanol bevatten;
2. de brandstof moet zo min mogelijk emissie
produceren;
3. de brandstof moet zo klimaatneutraal mogelijk zijn, dus een vermindering van de CO2-uitstoot in het gehele proces van de productie tot en met
het gebruik in mobiel erfgoed (‘from well to wheel’);
4. de brandstof moet fossielvrij en hernieuwbaar zijn en geen beslag leggen op schaarse grondstoffen.
De FEHAC is in gesprek met degenen die zich bezighouden met de
toekomst van brandstoffen en ook zij zien mogelijkheden voor het produceren van nieuwe brandstoffen die aan deze eisen voldoen. Daarbij
merken wij, dat steeds meer beleidsmakers deze brandstoffen ook zien
als tussenoplossing totdat alle nieuw verkochte wegvoertuigen emissievrij
zijn. Daarmee is de ontwikkeling van ‘ininovatieve brandstof’ niet alleen
belangrijk voor het mobiel erfgoed, maar voor alle voertuigen die nu en in
de nabije toekomst nog op fossiele brandstof zullen rijden.
Meer ethanol is niet goed voor oldtimers
Aan de kant van de overheid en de olieproducenten wordt er ook hard
gewerkt aan de verduurzaming van de brandstoffen. Daarbij worden soms
andere oplossingen gekozen dan die wij als FEHAC zouden kiezen: er wordt
meer bio-ethanol toegevoegd aan de benzine. De voordelen van, bioethanol zijn dat het biologisch is, hernieuwbaar en voor een vermindering
van de CO2-uitstoot zorgt. Maar het grote nadeel is, dat het niet geschikt is
voor toepassing in onze historische voertuigen.
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De keuze wordt reuze, maar kies voor
oldtimers voor 98 ethanolvrij

E5 zal naast E10 verkrijgbaar blijven

Van 5% naar 10% ethanol
Tot nog toe werd aan benzine
maximaal 5% bio-ethanol toegevoegd; dat veroorzaakte niet
veel problemen, omdat er genoeg
alternatieven waren voor voertuigen waarvoor benzine met
bijgemengde ethanol ongeschikt
is. Maar per 1 oktober aanstaande
wordt de hoeveelheid bio-ethanol
in benzine verhoogd tot maximaal
10% bio-ethanol. De komst van
E10 benzine is voor moderne voertuigen een goede ontwikkeling en
maakt de Nederlandse benzineauto minder afhankelijk van fossiele
brandstoffen. Maar voor oldtimers
is het geen goed nieuws, want die
kunnen nu eenmaal niet zonder
problemen op een benzine-ethanol mengsel rijden.

Ethanolvrij blijft verkrijgbaar
Voor historische voertuigen is E10
dus ongeschikt, omdat de bioethanol in deze benzine rubbers
en pakkingen aantast en ook kan
zorgen voor een hogere motortemperatuur, wat koelproblemen
oplevert. Ook kan het leiden tot
roestproblemen in de tanks, omBij een bemand benzinestation is de
kans groter dat er 98 ethanol-vrije ben- dat ethanol water aantrekt en dan
zo agressief wordt voor metaal dat
zine verkocht wordt
het een lekkende tank tot gevolg
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kan hebben. Dat weet de overheid ook en dus zal er ethanol-vrije benzine
en ook E5 te koop blijven. Maar E10 zal zeker de meest verkochte benzine
gaan worden.
Advies: tank altijd 98 premium benzine
Als FEHAC adviseren we om in oldtimers op benzine alleen ethanol-vrije
benzine met 98 octaan of meer te tanken. Dat zijn nu Shell V-Power, BP
Ultimate of Competition 102 van Firezone. Ook is er natuurlijk de speciale
oldtimerbenzine van ECOMAXX. Inmiddels is de FEHAC in gesprek met een
producent die gaat kijken naar een ander bio-product dan bio-ethanol, dat
wel zonder kans op motorschade te gebruiken is in ons mobiel erfgoed.

advertentie
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HOREX IMPERATOR

De verschillen tussen de 400 en 450 (serie 07 & 23)
Originele tekst; B. Stahlwitz (05-06-2019)

1. Het oliecircuit
Dit is waarschijnlijk de belangrijkste verbetering in de 23-serie.
De oliepomp is volledig opnieuw ontworpen. Deze is nu eentraps en niet
meer in het oliecarter gemonteerd, maar van onderaf op de middenplaat
gemonteerd. Dit vergemakkelijkt niet alleen de montage, maar maakt ook
de betrouwbare afdichting van de oliekanalen mogelijk. De olie wordt
aangezogen door een zeef uit het oliecarter, die ook volledig is herzien.
Allereerst passeert de oliestroom een effectief papieren wegwerpfilter, dat
trouwens nog steeds gemakkelijk verkrijgbaar is (MANN H53).
Via gekalibreerde sproeiers wordt de oliestroom nu zowel centraal in de
krukas ingebracht als via de ongewijzigde slangleiding aan beide zijden van
de nokkenas toegevoerd.
Om de oliedruk te beperken, werd een overdrukventiel aangebracht.
De smering van de versnellingsbak gaat niet langer via de oliepomp, maar
ontvangt nu het smeermiddel via een opvangcarter, die op het versnellingsbakdeksel is gemonteerd, die de olie verzamelt die via het motorblok
de versnellingsbak voedt. Het oliepeil in de bak wordt begrensd door
een overstortleiding (net als bij de 07). Bovendien zit er een boring in het
deksel van de versnellingsbak, waardoor overtollige olie kan wegvloeien in
de richting van het motorblok.
2. Het krukmechanisme
De montagevriendelijke maar moeilijk te produceren “geklemde” en
met Hirth-verstanding uitgeruste as van de 07-serie was een aanzienlijke
kostenfactor. Deze kon niet in eigen huis worden gemaakt, maar moest
verkregen worden via het bedrijf Hirth.
Om de as van het nieuwe model kosteneffectief en in eigen beheer te kunnen produceren, moest deze constructief worden herzien, waardoor de
volgende wijzigingen nodig waren:
De klemverbindingen van de krukpennen vervallen en worden vervangen
door perspassingen.
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De Hirth-vertanding, die de torsiebestendige, doch eenvoudig te demonteren verbinding van de twee binnenste krukschijven tot stand bracht,
werd ook vervangen door een persverbinding. Een spie zorgt nu voor de
torsiebestendigheid.
Om het krukmechanisme aan te passen aan de verwachte hogere belastingen, werden de onderste drijfstangogen voorzien van een hogere versterkingsrib.
De krukpennen ontvingen werden kregen een grotere radius bij de overgangen van het klemgebied
(ø25) naar de rollenbaan (ø30,5).
Het kogellager (94819) in de middenplaat van de serie 07, dat de axiale
geleiding van de as overnam, kon vanwege zijn kleine breedte (13 mm)
niet als standaard lager worden aangeschaft. Deze is nu komen te vervallen. Op zijn plaats zit nu een gestandaardiseerd cilindrisch rollager (NJ207),
dat veerkrachtiger is, omdat het ongeveer twee keer de “belastbaarheid”
heeft.
De axiale geleiding van de as wordt nu afgehandeld door een standaard
groefkogellager (6305N), dat op de rechter krukpen zit en is voorzien van
een groef op de buitenring. De hier aangebrachte borgring brengt de stuwende krachten van het motorblok nu rechtstreeks over op het motorhuis.
In de 07-serie werden deze krachten nog via de rechterhelft van de krukas
op het middenlager overgebracht.
3. De koppeling
De frictieschijven en daarmee ook de afmeting van de koppeling werden
overgenomen van de Regina. Zelfs bij de Regina, maar zeker bij het koppelmomenten die bij de Imperator 07 optraden, bereikte dit type koppeling
zijn grenzen. Sowieso moesten er al sterkere veren gemonteerd worden,
welke navenant hogere bedieningskrachten vereisten.
Om zonder grote ingrepen een merkbare verbetering voor de Serie 23 te
bereiken, is het aantal schijven verhoogd. In plaats van de tot dan toe vier
binnenste schijven (stalen schijven) en vijf buitenste schijven (frictieschijven), zijn er nu respectievelijk vijf en zes aangebracht.
Om plaats te maken voor deze extra schijven in de ongewijzigde koppelingsmand, moest de sterkte van de frictieschijven worden verminderd.
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De koppelingsdrukplaat ontving een koppelingsdruklager in de vorm van
een groefkogellager.
4. Maatregelen ter verhoging van de prestaties
Vermoedelijk moest, in opdracht van de Amerikaanse importeur (Berliner
Motor Corporation), het motorvermogen zo worden verhoogd dat een
maximale snelheid van meer dan 100 MPH (~ 161 km/u) kon worden gegarandeerd.
Bovendien waren enkele maatregelen nodig:
De cilinderboring werd vergroot van 61,5 mm naar 66,0 mm. Bij een
ongewijzigde slag van 66,0 mm werd hierdoor de inhoud verhoogd van
392 cc naar 452 cc.
De compressie nam gelijktijdig toe van 7,5:1 naar 8:1.
De carburateurdoorlaat werd vergroot van 24 mm naar 27,5 mm.
De timing werd door middel van de sportnokkenas “R3” verscherpt.
5. Overige wijzigingen en verbeteringen
Aan de motor:
De uitlaatmoffen op de cilinderkop worden niet langer aangegoten op
de 23-serie, maar zijn gemaakt van gedraaide delen uit staal en zijn in de
cilinderkop geschroefd.
Dit heeft het vervelende probleem met het versleten en vervormde aluminium moffen opgelost. Deze verbetering werd al doorgevoerd op de
later geproduceerde 07-serie.
Op het chassis:
De achterkant van het frame werd verstijfd door een X-vormige buisbeugel
tussen de twee staartarmen te lassen. Standaard werd nu een zijstandaard
gemonteerd.
Aan het achterwiel:
Om het remmoment op te vangen werd niet langer gebruik gemaakt van
een trekstang, die op de achterbrug wordt geschroefd, maar via een aluminium schuifstuk, welke de remtrommel verbindt met de achterbrug. De
remtrommel is opnieuw ontworpen (deze oplossing werd overgenomen
van de Resident).
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Aan de tank:
De achterste schroefbevestiging is weggelaten (hier deden zich vaak
scheuren voor bij de lasnaad van het bevestigingslipje). De tank ligt nu
slechts op twee rubberen buffers en wordt hierop vastgehouden door een
trekveer.
Aan de elektra:
De spanningsregelaar (Bosch Z-regelaar) zit niet meer in de lamp, maar
in zijn eigen behuizing en is in rubber gemonteerd onder de tank voor de
motor.
In plaats van de 11 Ah-batterij is er nu een met 16 Ah gebruikt.
Om de accu te huisvesten, moest de accuhouder aan de voorzijde van het
achterspatbord worden vergroot. Dit kistje is nu aan de voorzijde gesloten
en alleen van boven toegankelijk.
De koplampbehuizing (Bosch) is nu uitgerust met een verbeterd contactslot. Dit wordt bevestigd door middel van een bajonetverbinding in de
behuizing en kan indien nodig zonder gereedschap worden verwijderd (de
ontmanteling bij de voorganger was omslachtig en niet altijd storingsvrij).
Bij de snelheidsmeter:
Weergavebereik serie 07: 0 tot 160 km / u
Weergavebereik serie 23: 0 tot 180 km / u
6. Bijzonderheden van de Amerikaanse versie (Zündapp Citation)
Verflak in lichtblauw metallic (geen zwarte delen),
Gouden dubbele belijning op beide spatborden,
Gouden belijning op de tank,
Hoog “western stuur”,
Verchroomde valbeugels,
Zündapp-emblemen op de tank,
Zündapp-opschrift boven het achterlicht,
Knierubbers, stuurdemper en snelheidsmeter zijn zonder Horex-opschrift
of -logo, snelheidsmeter van 0 tot 130 MPH,
Zündapp typeplaatje
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Horex Resident GS
Hieronder enkele foto’s van het ombouwproject van Wiel Hoeijmakers. Hij
heeft een Horex Resident omgebouwd tot een Gelände Sport model.
Toegepast zijn o.a. aluminium spatborden, grotere tandwielen, etc. Wellicht komt er in een komend blad nog een toelichting op deze foto’s van
Wiel.
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Agenda
23 t/m 25 augustus 46. Horex- en Oldtimertreffen in Friedrichsdorf (D).
29 augustus t/m Werner Rennen 2019. Flugplatz Hartenholm (D). Zie
01 september ook blz. 28 en binnenkaft
30 augustus t/m Internationales Horex Treffen in der Schweiz in Solo01 september thurn (CH)
21 september Nationaal Veteraan Treffen te Woeden. Meer info;
www.nationaalveteraantreffen.com
05 oktober Motormarkt Hardenberg – Manege “Hoogenweg”.
Meer info; www.motormarkthardenberg.nl
11 t/m 13 oktober VETERAMA-Mannheim. De grootste oldtimerbeurs
van Europa! Meer info; www.veterama.de
11 t/m 13 oktober 24e Oldtimer en Classicbeurs Leek in Sportcentrum
Leek. Meer info; www.oldtimerleek.nl
26 oktober Veteraanmotor- en onderdelenbeurs Barneveld 90
in Kootwijkerbroek. Meer info; www.barneveld90.nl
2020
05 t/m 07 juni Horex Treffen Nederland 2020. Locatie; Camping
Groot Antink in Groenlo. Zie ook blz. 6
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