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Van de redactie
Telkens is het hele tour om het clubblad te vullen met interessante
artikelen, weetjes en verhalen. Vooral in deze vreemde tijden, waar
nagenoeg niets gebeurt op oldtimergebied (treffens en beurzen worden afgelast, mensen ontmoeten elkaar niet of veel minder) wordt
het steeds lastiger om iets te vertellen over onze mooie hobby. Vanuit ons aanzienlijke ledenbestand zullen ongetwijfeld de prachtigste
avonturen beleefd zijn in het verleden, misschien maakt men zelf nu
nog onvergetelijke dingen mee. Vandaar de vraag om deze verhalen aan het papier toe te vertrouwen en deze toe te sturen aan de
redactie van dit blad, zodat deze gedeeld kunnen worden met medegeloofsgenoten/Horex-enthousiastelingen.
Deadline voor het komende blad is; 5 december 2020
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Voorwoord
Het duurt mij al te lang en zo het er nu uitziet, zal het ook nog wel even
duren. Door het terroriserende Corona virus zijn de meeste motor gerelateerde feestelijkheden verschoven naar volgend jaar. Het Horex treffen en
onze geplande vakantie in Engeland (International West Kent Run) zijn ook
noodgedwongen niet doorgegaan.
Maar zoals in het vorige blad te lezen is, rijden July en ik nog regelmatig
op onze tweewielers. We zijn een paar dagen in Noord Limburg en daarna
in de Achterhoek (op de geplande Horex Treffen camping) en ook enkele
dagen in Overijssel op kortdurende
vakantie geweest.
Tijdens de rondritten bezochten we
kennissen en enkele
clubleden. Zo hebben we toch nog wat
gezellige contacten
gehad. Zolang het
weer mee werkt
ondernemen we nog
wat meer van deze
spontaan bedachte
toertjes. En zullen
we ons stinkende
best doen om de
opmerkelijke tellerstand van July’s
Resident in 22222 te
verrijden.
Groet Gerard
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Nostalgie
Een beetje geschiedenis door een herintredend lid. Rond 1987 was ik al
een paar jaar lid van de Horex club.
Op een verjaardag bij de familie van mijn vrouw, het zou zo rond 1985
zijn geweest, ontmoette ik ene Gerard (u allen wel bekend). Het bleek dat
wij een gezamenlijke passie voor motoren hadden, ik voor modernere
motoren en hij voor de Horex, ook die met zijspan. Hij stelde voor dat het
misschien ook wel wat voor mij zou zijn (zo’n oud ding), maar ook toen al

De Regina van Co in 1988
was het niet makkelijk om er één te kunnen vinden.
Het was voor mij een uitdaging en na veel zoekwerk werd ik de eigenaar
een Regina 250 met punt tank en blok. Het opknappen, met veel hulp, viel
erg mee en dus rijden met dat ding.
Na een paar jaar met veel plezier gereden te hebben en lid van de Horex
club te zijn geweest, moest ik wegens ruimte- en tijdgebrek na goed overHOREX CLUB NEDERLAND
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leg, mijn motoren verkopen.
Door de tijd heen heb ik altijd ik een goed contact gehouden met Gerard. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Toen wij meer ruimte
kregen, heb ik gelijk een motor gekocht. Dat was moderne Japanse meuk,
maar makkelijk en betrouwbaar. Na enkele Japanse motoren te hebben
versleten, kon ik een Honda GB 500 kopen. Dit is een moderne motor maar
met een klassiek uiterlijk, dat sprak mij toch wat meer aan.
Nu jaren later, na verhuisd te zijn, hebben we een grote tuin en schuur
met ruimte genoeg voor een motor. Dus de laatste Japanner de deur uit en
weer dromen van een klassieker.
De eerste werd een Nimbus uit 1947, die ik opgeknapt heb. Daardoor kon
ik weer mee met een ritje van de VIM. Gerard en July waren daar ook en ik
zei dat er weer een Horex op mijn verlanglijst staat. Dat was natuurlijk niet
tegen dovemansoren gezegd.

De nieuwe aanwinst van Co, die net als hij het eerste levenslicht in 1953
mocht aanschouden!
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Na ook een Moto Guzzi Airone opgeknapt te hebben, kreeg ik een mail van
Gerard dat hij via de Horex Club een aanbieding had gekregen en meteen
aan mij dacht. Verder geen discussie mogelijk: lid worden en ophalen dat
ding.
Nou, nou, dacht ik, maar na 2 dagen stond er een Horex Regina uit 1953 in
de schuur. Er moet nog veel aan gebeuren, maar ook dankzij veel enthousiaste hulp, heeft hij al gelopen. Nu kan het grote opknappen beginnen. De
geschiedenis herhaalt zich en na lange tijd weer een Horex in de schuur.
Ik ben geboren in 1953 en hou ik de vergrijzing van de club dus mooi in
stand. Met dit verhaal stel ik mij weer voor aan de club en hoop nog lang
lid te blijven. Ik ben benieuwd wat er nog allemaal gaat komen.
Co Verswijveren
advertentie
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Toertocht Hamove Hengelo (Gld)

Helaas vallen nagenoeg alle mooie evenement dit jaar in het water door
het alom aanwezige Corona-virus. Vanwege de kans op besmetting of door
de diverse (niet eenduidige) regelgeving van verschillende overheidsinstanties durven veel organisaties het dit jaar niet aan om treffens, beurzen en/
of ritten te organiseren.
Een uitzondering hierop was HAMOVE uit Hengelo (Gld) die ervoor
gekozen heeft de jaarlijkse rit in augustus wel doorgang te laten vinden, zij
het onder strikte voorwaarden en een uitgekleed en aangepast schema.
Normaliter
is het laatste
weekend
in augustus
één groot
feest op het
terrein van
HAMOVE
bij de oude
molen in
Varssel. Hoe
anders was
dat dit jaar.
Enkel de
zondag werd
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gereserveerd en alleen een toertocht was mogelijk op deze dag. Normaliter kunnen alleen veteranen (pre WOII) aan de toerrit meedoen, echter
werd de inschrijving nu ook geopend voor klassiekers, die in andere jaren
alleen officieus mee mogen rijden. Ook het maximaal aantal deelnemers
werd fors ingeperkt, waardoor er slechts 150 ‘gelukkigen’ acte de presence
mochten geven. De inschrijving was binnen enkele dagen na de aankondiging al propjevol, waaruit je kunt afleiden dat mensen er weer op uit willen.
4 van deze mazzelaars zijn toevallig ook lid van onze mooie Horexclub.
Zondagmorgen 30 augustus konden alle vooraf ingeschrevenen zich
melden op het terrein van HAMOVE, alwaar men voorzien werd van een
polsbandje, een lunchticket, koffie en een dikke koek. Daarna kon elke
deelnemer op eigen houtje de toertocht beginnen, de meesten reden echter in groepen met familie en vrienden.
De toertocht ging via vele binnendoorwegen van Varssel via Linde, Kranenburg, kort voor Lochem, Barchem, Zwiep, Dijkerhoek, Markelo en Goor
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naar Diepenheim, waar bij Zalencentrum Diepenheim genoten kon worden van een goed verzorgde lunch. Je kon merken dat ze lang geen grote
groepen ontvangen hadden, zodat de pauze voor de meesten wat langer
duurde dan werkelijk noodzakelijk. Maar na een 70km even de benen
strekken, was voor de meeste oldtimerbestuurders een welkome stop.
Na de lunch werden de motoren weer gestart en over een route van 53km
door mooie plaatsjes als Gelselaar, Geesteren (Gld), Noordijk, Haarlo, Lintvelde en Veldhoek werd Varssel weer aangedaan.
De gehele route was erg mooi, geen stoplicht te bekennen en slechts een
enkele keer een N-weg overkruizing. Verder uiteraard over de vele mooie
landweggetjes van de Achterhoek en zuid Twente, dat kan nooit fout gaan.
Een groot deel van deze route zullen we volgend jaar tijdens het treffen
in Groenlo ook rijden, zodat u nu niet hoeft te zitten mokken omdat de
inschrijving in Varssel aan uw neus voorbij gegaan is. Veel van dit moois zal
ook voor de leden van de Horex Club te aanschouwen zijn volgend jaar. De
inschrijving zal in het decemberblad bijgevoegd worden.
ME

Speciale band
Hiernaast zie je wel iets heel niet alledaags.
Het ventiel bij deze Barum band (maat 3.50 x 19”) zit aan de buitenzijde
van de band. De binnenband is opgevuld met rubberen bandlapjes om te
zorgen dat er minder schuurwerking ontstaat.
Het meest verrassend was dat deze band na 80 jaar (!) nog steeds met
lucht gevuld was, dus zeer kostbare onbedorven schone lucht.
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Techniek?
Het moet niet gekker worden. Zo kun je blijkbaar ook je framebuis opboren.
Don’t try this at home! Of wel, maar dan willen we wel graag de beelden
zien.
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De Schnell-Horex!!

Schnell-Horex 500; de vervulling van een jongensdroom
Overgenomen uit het blad VFV (Veteranen Fahrzeug Verband),
nummer 2-2020.

Door Jürgen Nöll

DEEL II (vervolg van deel I, nummer 131)
Een meevaller
Een van de zeer zeldzame 500cc Schnell-Horex met het framenummer
005, dat werd geleverd aan de Horex-fabriek in Bad Homburg, bestaat nog
steeds. Eigenaar Peter J. Ketelsen woont in Spanje en bracht de machine in
september 2018 naar de Classic GP in Hockenheim.
Peter studeerde in Karlsruhe in de late jaren 1960, maar was al eerder besmet met het motorvirus in zijn geboorteland Spanje. In Duitsland bediende
hij zich van een Victoria Avanti uit de eerste serie, vervolgens Hoffmann
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De diagonaal geplaatste Dellorto 40
SSI-carburateur zorgt voor de juiste
mengverhouding

Onder het zitje bevindt zich de
olietank

Vespa met gietijzeren zuigers (!) als middel van vervoer. Uiteindelijk was
er nog een Vespa 150S, die als gevolg van de harde kritiek van zijn medestudenten al snel wijken moest voor een gebruikte NSU Supermax. Peter’s
echte interesse waren echter motorraces - al was het maar als toeschouwer, omdat zijn studentenbudget geen race-activiteiten aankon. ,,De races
in het nabijgelegen Hockenheim
met de oprichting van de “Moto
Cup” en vooral de races van 350 en
500cc zijn hem altijd bijgebleven
als iets groots. Natuurlijk wekte, in
aanvulling op de sport Max-en en de
altijd aanwezige Nortons, de Schnell
Horex ook mijn interesse als een
zeldzame en zeer effectieve machine. Daar bleef het lang bij, omdat
ik naar Spanje terugkeerde en daar
mijn professionele carrière begon”,
herinnert hij zich.
Peter had al meer dan 50 jaar van
zijn eigen Schnell-Horex moeten
dromen, tot oktober 2014, toen hij
Met de DOHC-ééncilinders waren de op de VETERAMA in Mannheim zijn
privé-rijders in 1953 succesvoller dan ogen niet kon geloven. Zijn droom
de fabriek qua overwinningen
stond tegen een stand gestald op
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De 4 versnellingsbak van Getrag met snelheidskoppeling is in een eigen
behuizing ondergebracht en wordt aan het carter bevestigd

het beursterrein. De motor was in een niet al te beste staat, maar op de
belangrijke onderdelen wel compleet. De daaropvolgende onderhandelingen eindigden vervolgens in een voorlopig koopcontract met een aanbetaling van 1000 euro en een overdracht kort daarop van de Schnell Horex
in Novegro voor een flinke smak
geld. Alleen al de opmerking van de
verkoper: “hiermee kan ik eindelijk
mijn huis afbouwen”, zegt Peter.
De nu overleden vertegenwoordiger
van de VFV (Veteranen-FahrzeugVerband), Christian Zimmerlin uit
Freiburg, die zowel de machine als
de voormalige eigenaar Fritz Kläger
goed kende, bracht iets meer licht in
de geschiedenis van de Schnell:
“De machine met framenummer 005
en 500cc werd gebouwd in 1953 en
aanvankelijk door de HOREX-fabriek
uitgeleend aan verschillende coureurs. Later werd deze door Fritz
De oorspronkelijke Horex-producKläger overgenomen, die de motor
tierem werd tijdens de restauratie
meestal leende aan jongere coureurs. op twee nokken omgebouwd en dit
Het schijnt dat Kläger meermaals
zorgt voor een aanzienlijk verproblemen met de cilinderkop had
beterde
HOREX CLUB NEDERLAND

september 2020

17
en hij verkocht de machine aan
een jongere coureur uit de omgeving van Freiburg. Deze verkocht de
motor later vervolgens weer in het
Ruhrgebied, waar ze een privémuseum sierde. In de jaren ‘80 dook de
machine in een andere privécollectie
op, voordat hij iets later in het bezit
kwam van de huidige verkoper. “
Tot zover de voorgeschiedenis. De
restauratie vond daarna plaats in
Spanje, meldt Peter: “Hier heb ik de
‘Schnell’ volledig gedemonteerd met
de hulp van mijn monteur Miguel,
waarbij de motor in zijn werkplaats
is opgeknapt, terwijl ik het chassis
De eerder afgesneden achterspatheb gereviseerd. De herbouw van
bord werd zorgvuldig gereconde motor omvatte een intensieve
strueerd
bewerking van de cilinderkop, die
naast nieuwe klepzittingen ook
nieuwe kleppen ontving, gemaakt door de Pegaso-fabriek. Alle bewegende
delen zijn nieuw gelagerd, evenals een nieuwe distributieketting en last
but not least een zuiger van Wahl.
De oude Bosch-ontsteking moest wijken voor een zelfontworpen elektronische ontsteking. De behuizingen waren afkomstig van Andy Mainar
in Engeland, de binnenste delen evenals besturing, spoelen enz. van PVL.
Resultaat van het geheel: bijna 46 PK bij 8.200 tpm op het achterwiel. Omdat Kläger ooit klaagde over zwakke punten in het chassis, die alleen met
volgas en hard remmen te controleren waren, heb ik de achterwielophaning, die bestond uit twee delen die afzonderlijk op de geleidebuis waren
geschroefd, aan elkaar gelast en aan de binnenkant versterkt. Net als de
verbinding van de zwenkarmmontage met het frame. Ook de verbinding
van de stuurkop naar het frame is versterkt en de stuurkop is voorzien
van kegellagers. Het resultaat is perfect rijgedrag. En nadat de bestaande
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Geopende kettingaandrijving van de
dubbele nokken racemotor. Een rollenketting drijft de inlaat nokkenas
aan...

...terwijl de aandrijving van de
uitlaat nokkenas met tandwielen
gebeurt

Imperator-voorrem was omgebouwd tot een dubbele nok en voorzien van
goede remblokken van een specialist uit Duitsland, remt de goede Schnell
Horex weer.
De bestaande polyester brandstoftank diende als voorbeeld voor een
aluminium tank die is gemaakt door een specialist in Hongarije. Het afgesneden achterspatbord moest opnieuw worden gemodelleerd naar het
origineel. Een Argentijnse carrosseriespecialist in de buurt van Barcelona
heeft hier uitstekend werk geleverd. Het was prettig dat de oude bekleding van het zitje kon worden hergebruikt, waarop je op de onderkant nog
steeds zwak kunt zien wie de oorspronkelijke eigenaar was. “De eerste
reis na de wederopbouw was gepland voor 2015 op de Solitude. Door
organisatorische problemen kon Peter echter slechts 2 ronden rijden. De
daadwerkelijke bevestiging van zijn perfecte restauratie werd uiteindelijk
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op de Veterama van 2015 ging voor Ketelsen (r) een droom in vervulling.
Hij vond de zeldzame racemotor waarnaar hij al vele jaren op zoek was

gegeven door een start op het voormalige thuiscircuit van de Schnell
Horex, de Hockenheimring, waar de Duitse Spanjaard in september 2018
met succes zijn ronden kon rijden.
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Fritz Kläger met zegekrans
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F. Kläger (nr. 60) bezat ook een 350-er voor hij van de fabriek een halve liter-versie verwierf. Meerdere
Schnell-Horexen aan de start van de klasse tot 350cc in Dieburg in 1953
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Kalender Norbert Pingitzer
Net als in het vorige clubblad en de komende clubbladen zullen we hier
enkele mooie platen laten zien afkomstig van de kalender van Norbert
Pingitzer. Norbert heeft een erg mooie Horex kalender gemaakt en uitgebracht in Oostenrijk. Norbert houdt zich nog aanbevolen voor mooie oude
vakantiekiekjes, zie de oproep in clubblad 131.

Firmamotor van ÖMV, Horex Regina 400 op het vliegveld van Wenen
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Friedel Schön was sinds 1952 Horex fabrieksrijder
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Horex machines van de S-klasse in de 30-er jaren; gedurende WOII (v.a.
september 1939) werd de motorproductie stilgelegd
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