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Voorwoord

Op mijn verjaardag in maart had July een verassing voor mij. Wat het was, 
zei ze niet, maar ik moest 17, 18 en 19 april vrij houden. Ik, zo nieuwsgierig 
als ik ben, heb alle motorbladen doorgenomen of er op die dagen even-
ementen of toertochten waren. Maar op die woensdag, donderdag en 
Goede vrijdag waren geen activiteiten aangemeld.
Voorzichtig begon ik haar te vragen wat het plan was, maar het enige wat 
ze vroeg was om de fietsdrager op de auto te doen. Een lichte argwaan 
begon te groeien, omdat fietsen in mijn jeugd een ergerlijke noodzaak 
was, dus verder nooit tot graag gedane voortbeweging heeft geleid. Door 
erfenis verkregen elektrisch ondersteunde fietsen hebben mijn weerstand 
tegen deze vervoermiddelen wat minder gemaakt. Maar bij meer als 40 
km fietsen houd het plezier wel op. Temeer omdat de ondersteuning van 
July haar fiets veel beter is dan die van mij. 
Afijn, op de bewuste woensdag de rijwielen achterop de auto gemonteerd 
en de Tomtom ingesteld op Ootmarsum. Daar in de middag de boel afge-
laden en de hotelkamer in gebruik genomen. Na de avond maaltijd een 
overheerlijk 
plaatselijk 
biertje ge-
dronken 
(Othmar), en 
de volgende 
dag een 
fietsknoop-
punten route 
gereden. 
Iets ingekort 
kwamen we 
via mooie 
wegen door 
het prachtige 
Twentse 
landschap 
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na bijna 45 km weer op de plaats van overnachting. Goede vrijdag weer 
ingepakt en naar huis gereden. 

Ik moet bekennen dat dit uitstapje goed bevallen is. Maar nog leuker 
wordt ons Horextreffen bij de motorschuur in Gasselternijveenschemond. 
En voor een volgende fietstocht wil ik proberen mijn fiets “op te voeren”.

Groet Gerard

36e Horex Treffen Gasselterijveenschemond, Drenthe 
vrijdag 31 mei t/m zondag 2 juni 2019 

Het treffen van de Horex Club Nederland vindt dit jaar plaats op motor-
camping de Motorschuur te Gasselterijveenschemond, gemeente Aa en 
Hunze. Daar hebben ze het goed voor mekaar en we kunnen  gebruik 
maken van alle aan-
wezige voorzieningen. 
Er is goede toilet- en 
douchegelegenheid 
:-) .

Het is een echte mo-
torcamping en ing-
ericht op motoren en 
tentjes. Alles op meer 
dan drie wielen kan 
terecht  op het di-
rect aanpalende stuk 
grasland dat speciaal 
voor de gelegenheid 
van de buurman 
wordt geleend. Dus 
ook voor campers en 
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aanhangers is er genoeg ruimte.

Kamperen of in een bed?
Overnachting op de camping kost € 15,00 p.p. per nacht. Voor een over-
nachting in een stapelbed in de oude paardenstal betaal je € 20,00 p.p. 
per nacht. Er zijn 24 slaapplaatsen verdeeld over meerdere voormalige 
paardenboxen: 3 stallen met 6 
slaapplekken, 1 met 4 slaapplek-
ken en 1 stal met 2 slaapplek-
ken. Ook zijn er pipowagens te 
huur voor twee of vier personen. 
Let op: wel een slaapzak meen-
emen! Als je gebruik van wilt 
maken van een slaapplaats kun 
je het beste even zelf contact 
opnemen met uitbater Gijs.

Het programma
Het programma is niet anders dan de afgelopen 35 keer. De gezelligheid op 
het treffen zal als vanouds zijn: op vrijdag wordt er bij en na de daghap het 
meeste bier gedronken en op zaterdag is het mooi weer.
De zaterdagrit wordt uitgezet en voorgereden door de ‘locals’ Jogchum de 
Jong en zijn vriend Hilbert Akkerman. Zij nemen ons mee op een mooie 
tocht door de landelijke omgeving op de grens van Drenthe, Groningen en 
Duitsland. Een belangrijke plek wordt ingericht voor bezoek aan het dorpje 
Bourtange. En met een beetje geluk komen we onderweg ook nog wel een 
Hunebed tegen.

Bourtange 
Bourtange ligt vlakbij de Duitse grens, in het prachtige Westerwolde (Zuid-
Oost Groningen om precies te zijn). Een uniek historisch verdedigingswerk 
dat zijn gelijke niet kent. Heden en verleden gaan perfect samen in deze 
kleine, sfeervolle vestingstad. 
In 1580 gaf Willem van Oranje opdracht om op een zandrug in het Bour-
tangermoeras, op de grens met het huidige Duitsland, een fort aan te leg-
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gen. In 1593 werd de vesting in opdracht van Willem Lodewijk van Nassau 
opgeworpen. Tussen 1593 en 1851 was Bourtange een belangrijke vesting. 
Toen de vesting in 1851 werd opgeheven ontstond een agrarisch dorp. 
Slechts een aantal gebouwen herinnerden nog aan de glorie van vroeger. 
In de jaren zestig van de vorige eeuw nam de gemeente Vlagtwedde het 
initiatief om de vesting te reconstrueren. Het plan werd uitgevoerd tussen 
1967 en 1992. Wallen werden opnieuw opgeworpen, grachten werden 
gegraven en soldatenbarakken werden gebouwd. Bezoekers van het Bour-
tange van nu wanen zich eeuwen terug in de tijd. Maak kennis met de vest-
ing die nooit werd ingenomen! We nemen er de tijd om rond te wandelen 
over de schansen, één van de musea in het dorpje te bezoeken of op het 
Marktplein een kop koffie drinken.  
 

Inschrijven 
Wacht a.u.b. niet tot op het laatste moment met inschrijven. Het is voor 

Bourtange from the sky!
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organisatoren en gastvrouw en -heer wel zo prettig om tijdig te weten 
waar ze aan toe zijn en wat er geregeld c.q. in huis gehaald moet worden.  
 
Het inschrijfformulier is eerder meegezonden met het vorige clubblad van 
maart. Niet meer bij de hand? Het formulier is digitaal beschikbaar op de 
startpagina van onze clubsite www.horexclub.nl.

Hier is ‘t:
Zuidzijde 30
9515 PJ Gasselternijveenschemond
GPS N 52.99373 E 006.89547

En zo maak je contact:
Gijs: 0031 (0)6 - 513 312 37
email: info@motorschuur.info 
 
Meer over de camping, zie: www.demotorschuur.info

advertentie
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Advertentie

Mechanisch en motorisch goed lopende Regina 350. Het motorblok heeft 
2 jaar geleden een revisiebeurt gehad. 
Achterschokdempers zijn gereviseerd. Banden en ketttingen zijn prima. 
Matching numbers. De Horex is (zie foto’s) compleet. Kenteken incl. linnen. 
Oude rekeningen aanwezig, keuringsrapport van de ANWB, enz.
Het is niet meer het mooiste meisje van de klas maar wat wil je ook na 67 
jaar. Starten/lopen en rijden!!!

Meer informatie via Jogchum de Jong (0650287948)
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Restauratie perikelen ter lering

Dat een restauratie niet altijd van een leien dakje verloopt, zal menigeen 
bekend zijn, maar soms zijn er onverklaarbare feiten waarmee men van 
doen heeft.
In dit geval bij een proefrit werd de olie bij de peilstok naar buiten gedrukt. 
Okay denk je dan, snel op huis aan en de stoterstanghuls opnieuw afdich-
ten. Dan zal het goed zijn.

Echter bij een tweede proefrit  begon de motor te blazen als een wilde kat, 
dus had ze het niet naar haar zin. Motor aan de kant maar weer en lopen 
maar met de oude dame.
Bij demontage bleek de koppakking (zie foto 1) ertussenuit geblazen te 
zijn. Ra ra hoe verklaar je dit dan nu weer, een nieuwe pakking die niet 
voldoet?!

 Foto 1 de eruit geblazen koppakking
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De kop werd weer gedemonteerd, uit elkaar gehaald en nauwkeurig in 
ogenschouw genomen. Wat bleek nu, een bekende BMW-tuner had de 
kop voorzien van conische BMW-kleppen, BMW-klepgeleiders, klepscho-
tels en veren en spietjes om het bewegend geheel lichter te maken (foto 
2).

Foto 2 hoogwaardige BMW kleppen en veren enz.

Er waren zelfs loodvrije klepzittingen aangebracht om het sportief op te 
krikken, dus een pk-tje meer voor de oude dame.
De klepveren waren niet bepaald strak en eigenlijk ook te kort, je kon ze 
met de hand indrukken en de kleplengte was voor in- en uitlaatklep het-
zelfde. Wel vreemd, dacht ik zo.
Hierdoor kon het dus gebeuren dat de uitlaatklep te laat opende, waar-
door er een hoge druk  ontstond die de pakking deed scheuren. De timing 
was behoorlijk in de war geraakt door deze vreemde gang van zaken.
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Dit verklaarde dan tevens waarom de cilinderkop zo ontzettend warm was 
geworden tijdens dat korte proefritje. Na montage van een originele kop 
liep de motor weer perfect en was dat dilemma gelukkig opgelost (foto 3 
op de voorplaat of achterplaat in kleur).

Technisch plaatje
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Horex Trekker

Door toeval kreeg ik een foto te zien waarbij op de werkbank een vreemd-
soortig carter lag van een Horex-blok. Bij navraag bleek dit een eigenbouw 
motor te zijn compleet nagegoten en bewerkt in de toenmalige DDR door 
de vader van Michael.

Destijds was het erg moeilijk om aan een voertuig te komen waarmee je 
het werk een beetje lichter kon maken. Omdat men in een klein dorpje 
woonde en een stuk land zorgde voor de zelfvoorziening, was dat zonder 
hulpmiddelen behoorlijk pokkelen. Zo onstond een plan om zelf een trek-
kertje te bouwen. In 1968 had zijn vader een kist met 3 blokken in on-
derdelen kunnen kopen voor 30 Ostmarken, te weten een Zündapp en een 
DKW, beide 200cc, en een Horex Regina-blok.
Het DKW blokje werd gebruikt om  de paardenmaaibalk te mechaniseren. 
Het Zündapp blok werd door de destijds 14-jarige Michael in een Jawa-
frame gehangen, die hij op de schroothoop had gevonden en waarvan de 
zuigerveren door hem zelf gemaakt werden uit gietijzer. Maar de motor 
liep en hiermee werd op de veldwegen rondom Grosslöbichau in Thürin-
gen gecrosst in de 70-er jaren.
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Het Horex blok was behoorlijk uitgewoond en Michaels vader ging aan het 
werk om een blok na te bouwen. Voorwaar een hele onderneming, want 
er moesten eerst mallen en kernkasten worden gemaakt, maar dat was 
voor deze do-it-yourself man geen groot probleem. Om de koeling te ver-
beteren werd het oppervlak van het carter voorzien van ribben, wat tevens 
de stabiliteit van het blok ten goede kwam. Een groter probleem was om 
het in aluminium te gieten, maar als werknemer bij Carl Zeiss in Jena was 
er de mogelijkheid dit voor elkaar te boxen. Ook de bewerking kon met 
behulp van de collega’s gerealiseerd worden, zonder dat de Stasi er zicht 
op kreeg.
Het blok werd gemonteerd en op de kruktap links, dus aan de ontsteking-
szijde werd een aandrijfschijf gemonteerd met twee groeven (zie foto 1).
In de breedste groef werd een leren vlakke riem gelegd om het via een 
accu en startmotor te kunnen starten. De smalle groef  was voor de aandri-
jving van een ventilator voor de koeling van het blok. Het blok werd op een 
chassis geplaatst (op foto 2 zie je nu een dieselmotor gemonteerd, omdat 
het Horex-blok behoorlijk wat voor de kiezen gekregen had in de loop der 
jaren. Bij een bezoek uit het westen in de 80-er jaren had men op wens een 
6 pk dieselmotortje meegebracht), achter het blok werd een versnellings-
bak van een Opel-Kadett gemonteerd. Ook de Opel-assen werden gebruikt, 
die opgeofferd werden vanuit vaders Kadett uit 1937. 
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Op foto 3 zie je de nokkenasverlenging, die door het oliepompdeksel liep 
en zodoende kon aan die kant de ontsteking worden gerealiseerd. Deze 
werd afgedekt met een leeg margarine kuipje, die voldoende voorradig 
waren in de DDR.

Na de ombouw naar Dieselmotor bleef de Horex motor liggen. Ze was be-
hoorlijk versleten, de krukaslagers en drijfstang waren totaal uitgewoond. 
Michael is van plan dit bijzondere Regina-blok weer te restaureren. Het 
blok wordt, waar nodig, gelast. De drijfstangen liggen bij een revisiebedrijf 
en de nabewerking van het laswerk en de montage zijn voor de komende 
winter gepland.
Maar Michael heeft inmiddels ook nog een Horex Regina uit 1951 aang-
eschaft en deze was in 1993 gerestaureerd. Helaas heeft deze nooit goed 
gelopen, want de teller staat op slechts 2800km. Het bleek dat de verv-
roeger verkeerd was, en in de gemonteerd NSU Max-carburateur bleef de 
schuif hangen, te strak. Tevens was er geen stationair sproeier gemonteerd 
en nog veel meer dingen, die fout afgesteld waren. Misschien dat in deze 
Regina het blok van de trekker nog eens een wederopstanding beleeft, wie 
weet.

Foto 3; de nokkenasverlenging, voor de ontsteking aan rechterzijde
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Michael heeft echter nog een andere hobby en dat is het vliegen met 
een oldtimer ULF-2, half klaar gekocht in 2008, maar sinds 2011 weer in 
de lucht. En om naar het vliegveld te rijden is de Horex Regina een prima 
voertuig, zodat de 2 hobbies goed te combineren zijn!

AE

Boven; de Regina 1951 met een trotse Michael
Beneden; de nieuwe hobby met de ULF-2 oldtimer
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Ford replica uit 1896
Op bezoek bij een begenadigd plaatsgenoot

Soms hoeft het niet persé alléén over Horex- motoren te gaan in dit blad 
en daarom wil ik jullie meenemen naar een plaatsgenoot, die het fantas-
tisch vindt uitdagingen aan te gaan om datgeen te maken, waar een ander 
alleen van dromen kan.

Ooit zag hij in het fameuze Ford Museum in Hillegom een oudje staan 
waarvan hij dacht, dat lijkt me nu mooi om zoiets ook daadwerkelijk na 
te bouwen. Dan kun je wel zeggen, wat heeft dat nou voor nut! Ja, kun je 
dan zeggen, het heeft zeker nut. Je kunt je eigen vaardigheden etaleren en 
testen of hier een grens aan verbonden is. Bij Gerrie is die grens er echter 
niet. Wat hij ziet, kan hij in metaal verwezenlijken en bewijst dat met dit 
kunststuk, een Ford replica uit 1896; een vierwielige motorfiets.
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Ford replica 1896 detail tweecilinder in vol ornaat
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Ik was vanmiddag (d.d. 19-04) bij een prachtig voorjaarszonnetje op 
bezoek in zijn domicilie, tijdens een testrit met een Regina en mocht er 
een paar plaatjes schieten.
De replica-quadricycle stond reeds buiten te pronken en eigenlijk zou je 
hiermee een proefrit moeten maken. Terug naar de eeuwwisseling, het 
begin van de motorisering. Destijds een enorme verandering, enigszins te 
vergelijken met een ruimtereis door de Melkweg heden ten dage. Op de 
vraag of ze ook loopt, wordt prompt de zwengel gehanteerd. Tweemaal 
zwengelen en waarachtig, een sonoor ongedempt viertaktgeluid klinkt op 
uit de tweecilinder motor van maar liefst 945cc, het doet je oorschelpen 
tintelen.

Henry Ford 
bouwde in een 
werkplaats 
achter zijn huis 
in totaal drie 
exemplaren en 
met de eerste 
reed hij op 4 
juni 1896 door 
de straten 
van Detroit. 
Deze had 2 
versnellingen 
en nog geen 
achteruit. De 
wielen werden 
door een ket-

ting aangedreven. In de eerste versnelling kon een snelheid van 15 km/u 
gehaald worden, in de tweede zelfs het dubbele. De motor had een ver-
mogen van ca. 4 pk en deze vierwielige motor was het begin van zijn eigen 
bedrijf, de Ford Motor Company, opgericht in 1903. Deze allereerste staat 
nu in een automuseum in Dearborn (USA).

Wereldwijd zijn er 5 replica’s bekend, maar deze creatie van Gerrie is 

Ook de naamplaat werd zelf gemaakt, topkwaliteit!
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misschien wel de beste en 
mooiste. Wat opviel, was de 
naam Ford op het koetswerk. 
Prachtig gestyleerd in mes-
sing, maar hoe maak je nou 
zoiets?
Gerrie laat me een paar 
modellen zien hoe je dit 
aanpakt. In feite niet zo heel 
moeilijk; de naam wordt 
gemaakt van lasdraad van ca. 
2mm en dit wordt in spie-
gelbeeld op een loodplaat 
bevestigd met een epoxy 
lijm. Hier bovenop leg je 
dan de metaalplaat, waar 
je de naam in wilt hebben. 
Vervolgens leg je er een ca. 
10mm dikke drukplaat op 
en middels een hydraulische 
pers wordt de naam erin 
gecreëerd, zoals de voet-
ballers zich tegenwoordig 
uitdrukken. Op de foto zie je 
de naam van TWN in een ge-
reedschapskastje die Gerrie 
onlangs maakte en die ont-
braken bij een nieuw restau-
ratieproject.
De uitdaging voor hem is 
de delen die ontbreken, zelf 

éénmalig te maken, anders wordt het te saai.
Misschien dat iemand hier wat van opsteekt bij zijn eigen klussen, een 
motivatie zal het toch zeker zijn!
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34e Winterswijk VMC ritten en klassiekers. Start 11.00u. 
Locatie: H.C.R. De Lindeboom, Kottenseweg 152, Win-
terswijk-Brinkheurne. Meer info; lwoordes@tele2.nl of 
0543-565215

Horex Treffen Nederland in Gasselternijveenschemond. 
Voor meer informatie check de website; https://www.
horexclub.nl

65. Internationaler Horex-Sternfahrt (Pfingsten). Horex-
Club Taunis in Usingen-Merzhausen.

38e Internationaler Oldtimermarkt in Bockhorn. Meer 
info; www.bockhorner-oldtimermarkt.de

35e West Kent Run (UK). Meer info; www.iwkrun.weebly.
com (deelname niet meer mogelijk)

Eerbeekrit voor veteranen en klassiekers. Start: 11.00u. 
Locatie; Grand Café de Korenmolen, Kanaalweg 3, 6961 
LW Eerbeek. Meer info; www.mcdeklassieker.nl

54e Internationale Hengelo VMC ritten te Hengelo (Gld). 
Locatie; Hamove Molen, Varsselseweg 34, 7255 NR Hen-
gelo (Gld). Meer info; www.hamove.nl/veteraan

46e Horex- und Oldtimertreffen in Friedrichsdorf/Burg-
holzhausen (D). MSC Bad Homburg

29e Nationaal Veteraan Treffen te Woerden. Info; www.
nationaalveteraantreffen.com

Agenda

25 & 26-05

31-05 t/m 02-06

07 t/m 10-06

14 t/m 16-06

01 t/m 05-08

18-08

23 t/m 25-08

07 t/m 09-09

21-09
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