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Voorwoord
Voor het eerst in mijn leven heb ik eerder dit jaar deelgenomen aan een
demonstratie.
Gedurende 43 jaar werken was het vooruitzicht op mijn pensioen nog
redelijk rooskleurig. Maar ondertussen zijn er andere plannen waarin het
ernaar uitziet dat mijn inkomen zou dalen. Dat was voor mij een reden
om op de Dam in Amsterdam met alle andere betogers mijn ongenoegen
duidelijk te maken. Of het geholpen heeft, zal nog moeten blijken. Ondertussen lijkt het erop dat demonstreren een internationale bezigheid is.
De leraren staken en demonstreren, de boeren demonstreren en ook de
bouwers en aannemers demonstreren
Overal ter wereld maken mensen duidelijk het niet eens te zijn met hun
situatie. Wat
maakt ons zo
ontevreden? En
wie kan er voor
zorgen dat er
weer wat rust en
tevredenheid in
de wereld komt.
Ik vrees dat het
een utopie is.
Een inspirerende
kersttijd en een
positief 2020
toegewenst.
Groet Gerard
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36e Horex Treffen Nederland 2020
5 t/m 7 juni 2020 in Groenlo

Ook in 2020 wordt er weer het jaarlijke Horex Treffen georganiseerd. De
voorbereidingen zijn alweer in volle gang. Het komende treffen betreft
alweer de 36e editie. We zullen te gast zijn bij Boerderij Groot Antink in het
pittoreske Achterhoekse Groenlo, alwaar we het gehele weekend verzorgd
worden door Ted Geerdinck en Judith Eringfeld.
Boerderij Groot Antink heeft een rustiek gelegen campingterrein in het
wonderschone Achterhoekse landschap met uitstekende sanitaire voorzieningen. Ook kun je er prachtige streek- en natuurproducten kopen. Het
terrein ligt pal tegen de dorpsgrenzen van vestingstad Groenlo, die een
hoofdrol speelde in de
Tachtigjarige Oorlog. Ook
werd hier ooit een inmiddels befaamd biertje gebrouwen, die bij de Achterhoekers niet meer weg te
denken is uit de koelkast.
Neem een kijkje op de
website van Groot Antink
(www.grootantink.nl) en
laat je overtuigen om in
2020 aanwezig te zijn op
het mooiste motortreffen
van Nederland! Aanmelden
is mogelijk door het bijgaande inschrijfformulier
volledig ingevuld per post
of per mail op te sturen
naar de organisatie.
Hopelijk zien we elkaar begin juni in de Achterhoek.
Mikel Eringfeld
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Horex nieuws
Het Horex Museum is nu definitief gesloten. De stad Bad Homburg wil
het gebouw gaan gebruiken voor andere doelen. Alle motoren die er in
bruikleen stonden, zijn inmiddels opgehaald. Er was slechts één motor
in eigendom en wat er met de geschonken documenten, foto’s enz. gaat
gebeuren, is ongewis.
Het museum werd in 2012 geopend en verboekte in die 7 jaar slechts
24.445 bezoekers. Dan kan je wel nagaan dat de stad er veel geld bij moest
doen. Het was op 1192 dagen geopend, ca. 20-21 bezoekers per dag is niet
echt veel, elke koffieshop doet het veel beter.

Het museum in betere tijden...

Misschien hadden ze er een Van Gogh-Horex o.i.d. aan de muur moeten
hangen om meer publiek te trekken. Het zal moeilijk zijn om een museum
te bestieren, gebaseerd op slechts één merk. Een combinatie met iets
anders zou wellicht meer liefhebbers hebben getrokken.
AE
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Horex Treffen in Dötlingen 2019
Dit jaar was het treffen half september bij Erich Grenich, iets vroeger dan
in andere jaren, wat te maken had met de beschikbaarheid van de manege. Desondanks was de temperatuur tijdens de rit een behoorlijk frisse
aangelegenheid. De start was al vroeg, ca. 10.30u. en ging door de kleine
dorpjes rondom Wildeshausen. Het aantal deelnemers was behoorlijk op
peil. Enkele nieuwe gezichten en ook andere motoren erbij, zoals Harley’s,
NSU-Max, Honda en ook een MZ knetterde er vrolijk op los.
Zelf had ik een Victoria KR 35 S uit 1938 met Horex blok mee van een kennis om die eens
te testen, maar ze
liep voortreffelijk,
dus daar was niks
mis mee.
Rolf Dachs had
een Regina 400
mee met diverse
bijzonderheden;
een droge koppeling en selfmade
voetsteun/rempedaalcombinatie.
Het frame kreeg
achtervering met
dubbele schokbrekers, de achtervork was ook zelf
gemaakt. Een moderne Horex had er
zo uit kunnen zien.
Na de rit was er
weer de Dötlinger
eigengemaakte
minnestrone soep,
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knap je van op na zo’n rit.
Rolf stelde voor eens mee
naar zijn domicilie te rijden
om zijn collectie te aanschouwen. Nou zo’n kans
laat ik me niet ontgaan, dus
achter hem aan richting het
noorden.
De liefde voor Horex kreeg
hij al vroeg te pakken. Een
oude foto laat zien dat hij
als jochie op de Regina zit
en die liefde is nooit overgegaan. In de collectie staan
diverse Horex-motoren,
zoals de 500 DOHC uit 1953.
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Deze werd Duits kampioen in ’52, ‘53 en ’54 en had 45 pk/7500 1/min.
Verder een tweetal Schnell-Horex 350, waarmee hij diverse races won bij
de oldtimer races in Hockenheim en in Schotten enz.
Ook Norton is vertegenwoordigd en hierop zitten diverse snufjes, o.a. een
tandriemaangedreven dynamo, die exact af te stellen is middels een verstelbare poulischijf.
En als kers op de taart toont hij de dubbelnokker 350 RS, waarmee Jutzi op
de circuits onderweg was (de verzameling van Jutzi werd, na zijn dood, ondergebracht bij Mutschler, die o.a. ook het Hockenheim museum bestiert,
welke nu echter een metamorfosebehandeling krijgt).
Voor deze RS is het originele wiegframe teruggevonden en het hoekige
eigenbouwframe van Jutzi wordt vervangen. Ook de motor wordt onderhanden genomen; de smering wordt verbeterd, de gehele bovenbouw is
nauwkeurig gereviseerd en ook de ontsteking krijgt een oppepper, deze nr.
27 wordt weer perfect. Op de foto’s is de staat van het blok goed te zien.
Het lijkt met zijn koelribben-dubbelnokker wel een klein beetje op een
voorloper van de M.V. Agusta!
Rolf, inmiddels 80 jaar, is nog steeds zeer gedreven en met zijn machinepark tot alles in staat.
AE

HOREX CLUB NEDERLAND

december 2019

12

Rolf Dachs als klein jochie op de
Regina. Het Horex-virus zat er al
op jonge leeftijd in en is er nooit
meer uit gegaan!
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Vakantieverslag 2019
Dit jaar hebben wij, met op de heenweg een tussenstop in Duitsland, in
Oostenrijk het weekend van de Oostenrijkse Horex Club meegemaakt.
Op vrijdag 16 augustus zijn we in de ochtend naar het motor museum in
Vorchdorf geweest. Een maand voor ons bezoek heeft een deel van het
dak van dit museum in brand gestaan. Toch was het grootste gedeelte van
de collectie gespaard en het museum alweer aardig opgeknapt en dus te
bezoeken.
In dit Museum staan tal van buitengewoon bijzondere motoren met
uiteraard een grote collectie Oostenrijkse Puch motoren en volgens hun
eigen zeggen de grootste collectie BMW motoren ter wereld. Van Horex
stonden een S2, een Regina en een Resident. Volgens de beheerder van
dit museum zou het slechts een paar maanden duren voordat de schade
weer hersteld is en de gehele collectie ten toon gesteld kan worden. Bij het
verlaten van het museumterrein reden we langs een opslagloods waar de
deuren van openstonden. Een vluchtige blik naar binnen gaf aan dat daar
ook nog wel 100 motoren stonden te wachten op een plaatsje in het museum. Kortom zeker de moeite waard om eens te gaan kijken. Kunt u niet

HOREX CLUB NEDERLAND

december 2019

14

HOREX CLUB NEDERLAND

december 2019

15

HOREX CLUB NEDERLAND

december 2019

16
wachten kijk dan op http://www.motorradmuseum-vorchdorf.at/
Vanuit dit museum reden wij naar de ontmoetingsplaats vanwaar wij
een tourrit zouden gaan rijden. Daar verzamelden Oostenrijkse en Duitse
Horex-liefhebbers zich. De organisator Alfred Spindler (een verslag van de
restauratie van zijn motor met zijspan staat in ons clubblad van augustus
2019) en zijn kompaan Thomas Pamminger leiden ons in een pittig tempo
over prachtige weggetjes naar het rustpunt hoog in de bergen met uitzicht
op de Traunsee.
Na de lunch en uitvoerig genoten van het prachtige uitzicht, rijden wij
terug naar de parkeerplaats aan de Kitsmantelfabriek hier ging ieder zijn
eigen weg met de belofte morgen terug te komen voor de rit op zaterdag.
Zaterdag 17 augustus verzamelen wij ons weer op de parkeerplaats. Het
zou een wat langere rit worden met een interessant bezoek aan en veteranen automobiel bijeenkomst. En weer werd het een prachtige rit en op de
plaats van onze lunchstop konden wij ons vergapen aan een zeer uitgebreide hoeveelheid klassieke automobielen, maar ook de naburige oldtimer
motorfietsen waren daar te zien. Na enkele uren al het moois bekeken
te hebben, aanvaardden wij de terugweg, met nog een terrasstop in een
lieftallig dorpje. Terug op de parkeerplaats hebben wij afscheid genomen
van onze gastheren en mede Horex-liefhebbers. Het was een mooi/gezellig
treffen.
Gerard en July Hilbers
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advertentie
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Een interessant feitje
In Motorrad Classic 12/2019 stond de uitslag n.a.v. een rondvraag over motorfietsen die in de ogen van de lezers geschiedenis geschreven hebben.
Er kwamen maar liefst 4500 meldingen hierover binnen en bij de Duitse
motoren en hieronder vindt u de top 10:
1. BMW R80 G/S
2. BMW R 90 S
3. Münch-4 1200TTS
4. Horex Regina 400
5. NSU Supermax
6. DKW RT 125
7. BMW R 69 S
8. MZ ETS 250
9. Zündapp KS 601
10. BMW R 32
Dus zeker geen
slechte score voor de
Horex motorfiets.

Terzijde maar ook leuk om te weten:
Bij Engelse motoren op 1; Triumph Bonneville T 120
Bij Italiaanse motoren op 1; Ducati 750 SS
Bij Japanse motoren op 1; Honda CB 750 Four
Bij Amerikaanse motoren op 1; Indian Four
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Internationale Horex Treffen in Zwitserland
29 augustus t/m 01 september 2019

Voor de tweede keer werd er door de Horex Club
Zwitserland een Internationaal Horex Treffen
georganiseerd. Ditmaal waren Edy & Murielle en
Christoph & Bea de gangmakers achter dit treffen.
Het vond plaats op de TCS-camping bij Solothurn
pal aan de rivier de Aare, welke uitmondt in de
Rijn en deze van veel smeltwater voorziet in het
voorjaar, dus een snelstromende rakker.
Ruimschoots van te voren werd koers gezet richting Freiburg, want aldaar wisten we dat het op de
camping van het Horex-treffen in 2017 prima toeven was en de volgende dag Solothurn makkelijk
en snel te bereiken was.
Op donderdag waren we al op tijd in Solothurn en er was achteraan op de
camping een veld gereserveerd voor de Horexclub. Perfect geregeld, zelfs
het nummer waar je staan moest, was al vastgelegd, dus geen stress op
het gres.
Edy had vooraan een grote hut gereserveerd, zodat alle Horex-deelnemers
bij hem langs kwamen voor de koffie en Zwitserse sandwiches. In totaal
stonden er 24 Horexen op de deelnemerslijst, het merendeel Zwitsers, een
tiental Duitsers, 2 Nederlanders en ook waren er 4 Noren met het vliegtuig
gekomen om het treffen te bezoeken.
Voorafgaand aan het treffen moest Edy nog halsoverkop 2 pechvogels
ophalen, die gestrand waren op de Gotthardpas. Vader en zoon Naumann
hadden in de week voor het treffen besloten samen een ritje te doen met
hun Columbus S6, maar van één ervan bezweek de motor. De krukas gaf
de geest, een te hoge belasting voor het oude beestje. De Gotthardpas
was een maatje te groot. Edy moest op de donderdag voor het treffen met
de aanhanger op pad om hen op te pikken, een lekker stukje rijden van 7
uur. Maar dat was geen probleem zo te horen. Zo kon in ieder geval één S6
deelnemen aan de rit op zaterdag.
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Op vrijdagmiddag om ca. 15.00u. was er een rit uitgestippeld van een paar
uur door het heuvelachtige Titi-gebied en het zuidwestelijke Bucheggberg
in het kanton Solothurn. Het doel was de Oufi 11, de regionale bierbrouwer. Hier was er een uitgebreide uitleg over de historie van het bier. Denk
dat de verteller het goed nagelezen had, want volgens hem werd het
bier voor het eerst ca. 1100 voor Christus gebrouwen in Egypte. Een raar
verhaal misschien, maar waarom ook niet, ze hadden de supplementen
en waren destijds bijzonder ontwikkeld en dorstig! De uitleg duurde veel
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te lang, want
iedereen wilde
eigenlijk het bier
ook proeven en
natuurlijk ook
de verschillende
soorten.
Affijn om 18.00u.
ging het weer
op weg naar de
camping. Inmiddels waren daar
nog meer Horex-rijders aangekomen, zodat er over en weer kennis gemaakt moest worden met deze nieuwe gezichten.
Op zaterdag ca. 11 uur was de grote Horex-rit gepland door de Jura en
iedereen had er veel zin in. Het weer was buitengewoon, 27 graden en dan
de bergen in met zijn kronkelige weggetjes en stijgingen tot 12%. In het begin waren er kleine dorpjes, maar het verkeer werd steeds minder druk. Af
en toe een mountainbiker, die je passeerde. De weg was nog net zo, zoals
ze in de eerste wereldoorlog was aangelegd, smal en zonder afscheiding,
dus nostalgisch passend voor de klassiekers. Het mooiste gedeelte was de
Scheltenpass met een hoogte van ca 1050m. De koeien herkouwden hier
vreedzaam op de hellingen. Logisch dat ”Schweizerkäse” bijzonder goed
smaakt en bij restaurant Du Moulin
werd halt gemaakt.
Ook die was nog
in een oude staat,
maar had een
bijzondere uitstraling. De uitbaatster
kwam nota bene
uit Eerbeek bij Dieren, ze woonde al
HOREX CLUB NEDERLAND

december 2019

22
29 jaar in Zwitserland en had dit restaurant er onlangs bijgekocht om hun
boerenbestaan een tweede wending te geven. Ze serveerde er ouderwetse
zelfgesneden en dikbelegde boterhammen en de koffie werd nog op zijn
Eerbeeks gemaakt en in koffiepotten rondgeschonken.
Alle motoren hadden de rit tot dit gedeelte goed afgelegd, zodat de volgwagen leeg bleef. Ook een Citroën gangsterauto volgde de rit met aan het
stuur een onvervalste oud Horex rijder, maar deze man kende de weg op
zijn duimpje en wilde er maar al te graag bij zijn.
Vervolgens ging het weer verder over het tweede gedeelte van de Scheltenpass, die een lengte kent van 15 kilometer. Het laatste gedeelte ging
behoorlijk vlot naar beneden en de remmen hadden het moeilijk. Het
bleek dat er bij de afdaling in het aansluitende Jagstthal een paar rijders
de aansluiting hadden verloren, zodat besloten werd de rit in te korten en
weer terug richting Solothurn te jekkeren.
Bij één van de Zwitsers vloog het nummerbord eraf en dit kletterde net
voor mijn neus op de weg. De goede man merkte niets van dit alles. Ik
wilde nog stoppen, maar een automobilist was sneller en griste het bord
op en attendeerde een volgende Horex rijder dit bord mee te nemen. Op
de camping was de man blij verrast dit overhandigd te krijgen, hij had er
niks van gemerkt.
Nadat iedereen weer een beetje bijgekomen was van deze buitengewone
rit en enkelen een frisse duik in de rivier hadden genomen om zich door
de stroom een eind mee te laten drijven, was er om 6 uur een gezamenlijk
eten op het gereserveerde terras aan de Aare rivier. Een ingehuurde kok
stond te grillen en zag toe dat iedereen wat op zijn bordje kreeg en ook
voor drank was rijkelijk gezorgd. Al met al een onvergetelijke dag die door
iedereen zeer gewaardeerd werd en nog voor gezellige uurtjes zorgde.
De andere dag was het afscheid nemen en werd het rustig op de camping.
Ook Edy & Murielle en Christoph & Bea gingen de spullen opruimen. Ze
moesten maandag weer naar het werk, maar wij bleven nog een dagje om
de omgeving nog uitvoeriger te verkennen en het ‘Zwitsal-gevoel’ vast te
houden.
Een video van de rit is ook gedeeltelijk te zien op YouTube (zoeken op;
‘Schweizer Horex Treffen 2019 in Solothurn’.
AE
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Motormuseum Okkenbroek
Tijdens de rit van Het Webbvork Treffen was de stop dit jaar bij motormuseum Okkenbroek. In en om deze voormalige smederij heeft de heer Hein
van der Vegt een interessante verzameling van motorfietsen, en al wat
daarbij hoort aan onderdelen, verzameld. De collectie Nederlandse motoren is best indrukwekkend, maar ook buitenlandse motoren zijn rijkelijk
aanwezig.
Ook de authentieke smederij met de bijbehorende machines en gereedschappen zijn de moeite waard om te zien. Op http://www.okkenbroek.
net/ (kies Smederij 1854) kunt u de gehele geschiedenis van deze bezienswaardigheid lezen. Als u in de buurt van Holten, Raalte of Lemelerveld
bent, kijk dan eens in Okkenbroek.
Groet Gerard
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