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Voorwoord
Toen ik op 20 september in de mooie namiddag uit Wijk aan Zee terug
naar huis reed, zag ik op de Vondellaan een stilstaande rij auto’s staan. Ik
besloot er langzaam links voorbij te gaan. Ik werd onaangenaam verrast
door een auto die van links het parkeerterrein van het Rode Kruis Ziekenhuis wilde verlaten en plotseling optrok om in de file in te voegen. Helaas,
juist op dat moment tufte ik daar. Gevolg een botsing die mij en de motor tegen het asfalt
kwakte. Toen ik wat
versuft probeerde
op te staan, merkte
ik dat mijn linkerbeen niet wilde
volgen. Omstanders
boden hulp, belden
112 en even later
waren politie en
ambulance aanwezig. Een dame
van handhaving
heeft geholpen en
met mijn telefoon
foto’s van de situatie
gemaakt. Binnen
afzienbare tijd werd
ik in de ambulance
over een afstand
van wel 120 meter naar de eerste
hulp gebracht.
Direct werden d.m.v.
röntgen-foto’s en
scans de kwetsuren
vastgesteld. Begin
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van de avond werd op de OK mijn linkerbeen voorzien van een constructie
van pennen en stangen die de kniebreuken en de kuitbeenbreuk voorlopig
stabiel en in positie moesten houden.
Na 7 dagen ziekenhuis werd ik naar huis gestuurd om het gezwollen
been te laten slinken. Na een week rust thuis was de zwelling genoeg
afgenomen en is er een hersteloperatie uitgevoerd. In 4 uur tijd heeft een
zeer ervaren traumateam mijn in vier delen gebroken knie met behulp
van metalen platen en schroeven bij elkaar gebracht. Na 5 dagen mocht
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ik weer naar huis. Op 18 oktober voor controle bij de chirurg en zijn de
hechtingen verwijderd. 7 weken na de 2de operatie worden weer nieuwe
foto’s gemaakt en zal de chirurg de genezing beoordelen. Het vervolg zal
langdurig revalidatie zijn. De dokter heeft gezegd dat het wel tot mei/juni
2022 kan duren, voordat ik weer kan doen wat ik voor het ongeluk deed.
Toen wij het proces verbaal van de verzekering kregen opgestuurd, bleek
dat de Poolse chauffeur geen rijbewijs had en ook niet verzekerd was. De
auto stond ook niet op zijn naam.
Moraal van het verhaal: we mogen misschien blij zijn met goedkope buitenlandse werknemers, maar het is wenselijk dat zij ook voldoen aan onze
wetgeving en een rijbewijs hebben en verzekerd zijn. Het zou voor mij
maar voor iedereen zekerheid geven als alle inwoners van Nederland zich
aan de wet houden en de juiste normen en waarden hanteren.
Groet Gerard
advertentie
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Vrienden voor het leven!

Jan Hoornsman (li.) op bezoek bij Albert Eringfeld. Jan, 92 jaren jong en still
going strong! Hij kocht in zijn jongere jaren een nieuwe Horex 350, Type I
HOREX CLUB NEDERLAND
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36e Horex Treffen Nederland 2022
10 t/m 12 juni 2021 in Groenlo

Helaas werden we door het rotvirus dat Corona
heet, gedwongen het treffen van zowel 2020 als
2021 te annuleren. Vooralsnog gaan we ervan uit
dat we het treffen in 2022 wel kunnen/mogen
organiseren. Hopelijk zijn dan ook de laatste ongevaccineerden gevaccineerd en is de besmettingsgraad zeer laag, zodat er vanuit overheidswege
geen belemmering meer is om het treffen te mogen laten plaats vinden.
De voorbereidingen zijn in ieder geval alweer in volle gang. Het komende
treffen betreft 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. Het was al
de bedoeling het treffen in 2020 en 2021 bij hen onder te brengen en met
hen is overeengekomen om de prijzen uit 2021 gestand te doen. Hierdoor
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kan het treffen ook in 2022 voor zeer acceptabele prijzen georganiseerd
worden.
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 in ieder geval bij de meeste 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 2022 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 komend jaar in de Achterhoek.
Mikel Eringfeld
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Techniek: inbouw van een digitale ontsteking
Er zijn meerdere mogelijkheden voor ombouw naar een elektronische ontsteking, al eerder werd hierover bericht in dit blad. Als voorbeeld diende
destijds Power Dynamo, welke inmiddels direct wordt verkocht door Vape
uit Tsjechië, die de componenten voor Power Dynamo sowieso al vervaardigde. Echter is dit systeem nogal aan de prijzige kant en de inbouw onder
de tank op een bevestigingsplaat is niet naar ieders smaak, want je moet
de tank er afhalen om er bij te komen en van een afstandje maakt het een
rommelige indruk.
Hoe dan ook zijn er verschillende alternatieven, waarvan de digitale componenten van Elektronik-Sachse er één is die we voor willen stellen.
Elektronik-Sachse, inmiddels verhuisd van Hilter naar Bremen, biedt deze
digitale onsteking aan voor vele merken Italiaanse, Engelse en Duitse motoren. Ze zijn te vinden onder www.elektronik-sachse.de. Voor de Horex
Regina en Resident is er de ontsteking met de aanduiding ZDG 3.10, die
de mechanische vervroeger, de contactpunten en condensator overbodig
maken.
De onsteking is te onderscheiden in drie groepen:
- 0-400 tpm; dit is het startbereik, ontsteking in b.d.p. om het
terugslaan te verhinderen en het starten te vergemakkelen.
- 400-1000 tpm; stationaire loop van de motor, 2-8 graden
voorontsteking.
- 1000-12000 tpm; deel tot vollastbereik, hier is de maximale
voorontsteking dynamisch geregeld door de software, de
onstekingstijdstippen zijn aan de de ontstekingsbox door
verschillende standen van de tipschakelaar te veranderen, dus b.v.
‘1’ en ‘2’ op on of op off.
In de praktijk is de beste stand ‘1’ op off en ‘2’ op on. Dit is tenminste
gebleken na een proefrit met de Regina 400 van Maarten Rigter, natuurlijk
kan dit bij een 350-er anders zijn.
Hoe ga je te werk? Allereerst worden de contactpuntjes en de massaHOREX CLUB NEDERLAND
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De pickupplaat met sensor en led gemonteerd op de grondplaat, alsmede
de meenemer en magneetschijf op de rotor

schroef verwijderd, vervolgens moeten er twee afstandsboutjes op de
grondplaat worden bevestigd om daarop de sensorplaat te monteren.
Vervolgens wordt een meegeleverde huls op de ankeras geschoven en
middels een borgschroefje vastgezet. Als laatste wordt de magneetschijf
op deze huls gemonteerd en vastgedraaid met de M8-bout, waarmee je
normaal gesproken het anker vastzet. Er wordt een handleiding meegeleverd, waarop deze do-it-yourself-montage goed worden beschreven.
HOREX CLUB NEDERLAND
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De ontstekingsbox met de instellingen on/off
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De afstelling is eenvoudig.
De bougie eruit draaien en deze in de houder doen en op het motorblok
of cilinderkop leggen. Vervolgens de zuiger in de bovenste stand brengen.
Het makkelijkst is het om de motor op de hoofdstandaard te zetten en in
de vierde versnelling het achterwiel linksom te draaien, zodat je eenvoudig
met de gradenschijf en een b.d.p.-zoeker in het bougiegat gedraaid deze
kunt vinden. De magneetschijf in de pijlrichting draaien, linksom, totdat de
‘S’ op de magneetschijf kort voor de sensor staat.
Nu schakel je de ontsteking in door de contactsleutel in te drukken en
vervolgens de magneetschijf verder te draaien op de huls, totdat de sensor
zich in het magneetveld bevindt en het led-lampje begint op te lichten.
Vervolgens de magneetschijf verder draaien tot de N-markering en het ledlampje uitgaat.
Nu is de juiste positie bereikt, waarna de kleine inbusboutjes in de magneetschijf kunnen worden vastgedraaid. Als alles nog steeds goed staat na
een proefrit kun je deze schroefjes voor de zekerheid met Loctite borgen.
Belangrijk: de bougiestekker moet ontstoord zijn. D.w.z. het moet er één
zijn met een interne weerstand van 5 kOhm en deze kun je het beste van
NGK nemen, evenals de bougie van dat merk.
Het meegeleverde aanluitschema is duidelijk over hoe je de draden aan
moet sluiten. De ontstekingsbox is voorzien van een kabelstreng van ca. 90
cm en deze mag je niet inkorten.
De onstekingsbox kun je het beste onderbrengen in het koplamphuis, ze
hoeft niet perse vastgeschroefd te worden. Eenvoudig in plastic wikkelen
en in de koplamp onderbrengen volstaat.
De massaverbinding is belangrijk, je kunt b.v. een vetnippel van het balhoofd gebruiken om vanaf hier de massakabel aan de pickup van de ontstekingsbox aan te sluiten (nr. 2).
Veel succes.
Albert
Note; op de achterzijde van de kaft ziet u de Horex van Maarten Rigter in
vol ornaat tijdens een testrit met deze nieuwe ontsteking. Op de achtergrond het kapelletje nabij Sinderen.
HOREX CLUB NEDERLAND
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Tentoonstelling ‘Rennmythen 1930-1960’
Het Deutsche Zweirad- en NSU-Museum in Neckarlsum, een kleine 500 kilometer van Utrecht, presenteert als ‘Sonderausstellung’ tot juni 2022 het
tweede deel van de tentoonstellingsreeks ‘Meister aller Klassen’. Onder
de noemer ‘Rennmythen 1930-1960’ worden 25 historische racemotoren
getoond met hun succesverhaal. Stuk voor stuk pronkstukken waaronder
de MV Agusta waarmee John Surtees in 1958 wereldkampioen werd. En
maar liefst twee Horex-machines: Het Horex-zijspan van Karl Braun en Erwin Badsching uit 1953 (foto) en de 1954 Horex RS 350. Deze laatste wordt
betiteld als ‘Die letzte Horex-Werksrennmaschine’.
Alle informatie vind je op de site van het museum: https://www.zweiradmuseum.de/
En mocht je niet in staat zijn om er daadwerkelijk heen te gaan, dan vind je
hier ook de toegang tot een 360-graden rondgang, waarmee je een digitaal
kijkje kunt nemen.

HOREX CLUB NEDERLAND

december 2021

13

Foto van een Regina 0 in New Guinea, destijds in 1950 nog onder Nederlands bewind. Met nummerplaat ZNG, waarbij NG waarschijnlijk voor New
Guinea staat. Waar staat de Z voor? Wie meer informatie heeft, wellicht
zelfs over deze specifieke motorfiets/berijder, mag zich melden bij de redactie met een mooi verhaal.
HOREX CLUB NEDERLAND
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Wonderbaarlijke avonturen met een Regina
We hadden dit jaar een motorvakantie gepland richting de Harz in Duitsland. Een prachtig gebied waar we al heel wat rond getuft hebben. Het
was eind juni en ik had alles klaargemaakt. Nieuwe olie er op, ketting op
de juiste spanning en ook nog een nieuwe achterband gemonteerd. Allemaal dik voor elkaar. En toen de poetslap er op. O man, je weet niet hoe
het spannetje weer glom. En dan hebben mens en machine gewoon zin
om het asfalt onder je door te laten glijden. De bagage stond ook al klaar
om er op gehesen te worden. De weersvoorspelling was redelijk, niet al te
warm maar toch goed te doen en het zou droog blijven de eerste vier dagen en dan konden we wel verder zien.
Maar de volgende dag meldde de weerprofessor Gerrit Hiemstra iets
anders. De verwachting moest heftig worden
bijgesteld. In plaats van
droog weer te krijgen, zou
het gaan regenen en niet
een klein beetje ook. Dat
was balen, dus toch maar
het koekblik gepakt en op
weg naar het afgesproken vakantiehuisje. Maar
goed ook dat we onderdak
zaten, want we zijn er
inderdaad bijna heen gedreven. En dan zit je daar
in je vakantiehuisje een
beetje te verschimmelen
en dromen dat er nog
betere tijden zullen komen. Dat hoort er nu eenmaal een beetje bij. Maar
we laten de moed niet al
te gauw zakken.
HOREX CLUB NEDERLAND
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Toen we thuis waren sloeg het
weer om, dus Horex gestart en
ins Blaue hinein gereden, in Nederland wel te verstaan. “Weet
je wat”, zei mijn vrouw, “we willen eens naar Den Haag”. Goed
plan, dus op naar de hofstad via
allerhande binnenwegen en dan
valt de drukte in de Randstad
ook nog wel mee. We gaan de
kant op van Scheveningen, met
de kaart in de hand dirigeerde
ze mij vanuit de zijspanbak de
goede kant op. De Horex snorde als nooit te voren, we waren als koningen op de weg, fantastisch. Ineens zag ik een prachtige oprijlaan. Stoppen
natuurlijk en direct dat mooie laantje even inrijden, zomaar in de stad.
Hier konden we best pauzeren. Dus afstappen en even de benen strekken. Maar niks dus, of ze uit de boom kwamen vallen, stonden er ineens
twee gewapende mannen voor ons. Oei, dat is schrikken. ”Ik heb niks gejat
hoor”, zei ik, “we hebben geen drugs, en de Horex is betaald en verzekerd.”
“Weet U wel”, zei de één tegen ons, “waar u zich bevindt?” “Natuurlijk”,
zei ik, “in de Hofstad, hoezo, moet u soms Rutte bewaken?” “U komt zeker
ergens uit een uithoek van Nederland”, zei hij met bedenkelijke blik, “dit
is de oprijlaan van Huis ten Bosch en hier woont onze zeer geëerde vorst
Koning Willem Alexander.” Nou nou, daar sta je dan met je span, maar ik
vatte moed en zei tegen die strenge bewakers: “Heren, moet u eens luisteren, we wisten dat echt niet, maar ik weet wel dat de koning veel houdt
van alles wat gemotoriseerd is en eh.. dit mag dan wel geen Ferrari zijn,
maar dit is een echte Horex, die al 67 jaar oud is en daar is hij vast in geïnteresseerd.” De bewaker drukte wat knopjes in op zijn portofoon, sprak
met iemand en je gelooft het niet, we mochten doorrijden. De koning was
thuis en wilde ons graag ontvangen. Niet te geloven maar echt waar.
Verderop stonden nog twee bewakers met getrokken proppenschieters,
ze salueerden en rustig tuften we door. Wie had dat in de wereld kunnen bedenken. Daar rijst uit het lover een schitterend paleis op, de deur
HOREX CLUB NEDERLAND
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gaat open en daar komt de koning zelf aan, we staan helemaal paf en zijn
best wel een beetje zenuwachtig. “Wat een verrassing”, roept hij ons toe,
“en wat een prachtige machine, het lijkt wel stoommachine, zo mooi. En
dat blok, zo super afgewerkt, grote klasse! Waar is die motor gemaakt?”,
vraagt hij belangstellend. “In Bad Homburg Majesteit”, zeg ik heel timide.
“Oh, dat is leuk, in het land van mijn vader en ook van mijn opa dus, immer
gut. Kom er in, ik zal zorgen dat jullie koffie krijgen. De motorfiets kun je zo
laten staan, die wordt hier niet gejat, geen probleem.”
We toffelen achter hem aan door de prachtig beklede gangen naar de
ontvangstsalon. We kijken onze ogen uit. Geschilderde personen uit vervlogen tijden lijken ons vanuit goud vergulde lijsten te begroeten. “Hier”,
zegt de koning, “ga maar zitten en voel je op je gemak, de koningin komt
ook zo.” Niet te geloven zeg, heeft mijn vrouw even super geluk, want ze
is een groot fan van haar. De deur gaat open en daar komt Maxima, wat
een mooie vrouw en mijn vrouw kleurt van emotie. Een lakei brengt koffie
met koekjes. “Neem het er maar van”, zegt de koning, “doe alsof je thuis
bent.” “O, dank u wel majesteit”, zeg ik half zacht door emoties overmand.
“Hou toch op met dat gezeur van majesteit, ik ben gewoon Lex” en “ik ben
gewoon Moppie”, zegt Maxima, “dat zegt Lex altijd tegen mij. Weet je, van
al dat gedoe moet ik niks van hebben, ik baal er vaak van en daarom vind
ik het heerlijk dat er zomaar een paar gewone mensen langskomen met
zo’n prachtige motorfiets. Een beetje milieuvervuilend, dat wel, maar”,
zegt Lex, “mijn neefje Bernard kan er ook wat van in Zandvoort. En die
groene lui altijd maar zeuren en zemelen, beroepszeurzakken zijn het. Veel
geschreeuw en weinig wol, alleen de sokken zijn van geitenwol. Straks ga ik
weer lekker met de proppenschieter op pad in de bossen bij het Loo. Moet
je eens kijken hoe daar over gepraat wordt, maar daar trek ik mij lekker
niks van aan. Ja je moet altijd in de pas lopen, altijd gepoetste schoenen,
pak in de plooi en Moppie altijd de mooiste jurk aan waar die mode-halvezolen dan ook weer wat over ze zeggen hebben. Hier kan ik me lekker zelf
zijn, mijn afgetrapte pantoffels gewoon dragen en mijn spijkerbroek met
vlekken en gaten. Elke dag in de etalage is niet leuk, wat dat betreft zijn
jullie veel beter af.” Het is prachtig, we keuvelen over van alles en nog wat.
Wat een aardige vent zeg die koning en zijn vrouw ook, ja ik durf natuurlijk
niet half Lex of Moppie te zeggen. Dat vind ik nog altijd nog een beetje
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majesteitsschennis. “Ik heb trouwens nog een bijzondere vraag aan jullie”,
zegt de koning. “Ik wil graag een rondje maken met dat span van jullie, hier
gewoon in de tuin, dat ziet geen hond en ik vind het super als het mag. Ik
heb een beetje het bloed van opa, die reed ook op alles wat bewegen kon,
rijbewijs of niet.” Wij beiden knikten, natuurlijk, fantastisch wat een idee.
Wij naar buiten en onze koning ook. Hij drukte de contactsleutel in, gaf een
lel op de kickstarter en daar begon de Regina tevreden te pruttelen. Met
een zwaai nam de koning plaats in de zwarte rubberpan en dirigeerde de
andere Regina in de bak. “Met de hak naar onderen is de eerste versnelling”, riep ik enthousiast. En daar tuften ze heen, oei ik hield mijn hart
vast, dat ging met een noodgang, door de bocht ging het zijspanwiel zelfs
omhoog. Een machtig gezicht, maar net toen ik dacht dat het geen Ferrari
was, ging het mis. Het span ging vol gas recht op de vijver af, kwam in de
slip en daar dook het vorstelijke paar met machine en al onder het kroos.
Ik schreeuwde van schrik en wilde in het water duiken om te redden wat er
te redden viel.
“Hou toch eens op
met schreeuwen zo
midden in de nacht”,
zei mijn eigen kleine
koninginnetje naast
mij in bed, “je lijkt
wel gek”. Jammer, de
droom was uit, we
waren gewoon thuis,
niks Den Haag, gewoon Coevorden en
de Horex stond in de
schuur en het regende nog steeds…….
Met dromerige
Horexgroeten,
Tammo J. Oldenhuis,
Coevorden
HOREX CLUB NEDERLAND
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Nieuw lid; Wiel Hoeijmakers
Hierbij enkele foto’s van ons kersverse clublid Wiel Hoeijmakers van zijn
Horex Resident GS, waarmee zijn neef Jan in 1970 tweede werd bij de
destijds populaire motorsportbond Gelimbra. Wellicht volgt er in een
komend clubblad nog een mooi verhaal over de historie van deze prachtige
machine.
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Met de Horexclub naar de Ardennen
In corona tijden wordt door de Horexclub weinig meer gereden, maar
Gerard en July Hilbers hadden afgelopen voorjaar toch het idee om weer
met onze mooie motoren te gaan rijden. Dit leidde tot iets moois... In het
midden van het land was een rit in de omgeving Zeist, waar ondergetekende en broer Ivo op de
motor van hun vader aan
meededen. Op de heenweg een kleine technische
panne, de gaskabel brak af.
Gelukkig was Ivo in de buurt.
Onze technicus repareerde
in korte tijd het malheur
met het Horex boordgereedschap. Verder absoluut
geslaagd. De 400 éénpitter
ronkte heerlijk en kon met
zijn koppel de niet geringe
gewichten van de 2 broers
gezamenlijk, soepel vervoeren.
Na de rit werd er nog even
nagekaart op een terras, en
daar raakte ik in gesprek met
Boy en Nicole van Erp. We
constateerden dat we meer
gezamenlijk wilden rijden,
en zo kwam het gesprek op
een rit in de Eiffel. Dan wel
met modern materiaal, want
het idee werd geboren om in
een keer per motor naar die
locatie te toeren.
Maarten en Ivo Rigter
HOREX CLUB NEDERLAND
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Ik nam de organisatie op me. Nog even gepolst bij andere leden van de
Horex club of ze meewilden; velen hadden andere vakantieplannen. Na
wat heen en weer gemail, werd de week van 9 augustus gekozen. Plannen
voor de Eifel en Hunsrück uitgewerkt. Net toen ik wilde gaan boeken, sloeg
de watersnood toe in dat gebied. Die optie was over. Wat nu? Al gauw
werd besloten naar de Ardennen te gaan, dat veel minder zwaar door het
noodweer was getroffen, en het luxueuze hotel Val de Cascade in Stavelot
geboekt.
De 10de was het zover. In de morgen mijn huurmotor, een Suzuki V-Strom
1050 opgehaald. Een beer van een motor met een V-twin blok van meer
dan 1000 cc. Wel iets anders dan een Horex. Na een korte uitleg op pad
naar Eindhoven, voor een rendez-vous met broer Ivo en Boy. Boy’s familie
was inmiddels wat uitgebreid, waarschijnlijk omdat op basis van de verblijfs-accommodatie, Nicole en dochter Sophie ook mee gingen. Tezamen
met Boy reisden zij per auto vooruit auto, de broers Rigter reisden per motor na. Broer Ivo met zijn BMW K1200, een souvenir van het laatste Horex
treffen in Zeeland.
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Na een korte lunch op het Vrijthof in Maastricht, op naar de Ardennen. De
rit naar Stavelot was noemenswaardig. Nog nooit met een TOM TOM rider
genavigeerd, dat was even wennen. In België hier en daar voor de optie
‘spannende route’ gekozen. Prachtig, we kwamen op ongelofelijke ‘geitenpaatjes’ uit met onze zware motoren. Voor een tijdje.. FUN. Om de familie
Van Erp niet al te lang te laten wachten, daarna toch maar de snelste route
ingesteld. Onderweg werden we nog getrakteerd op een zware plensbui,
die zo erg werd, dat we de motoren maar even aan de kant hebben gezet.
Uiteindelijk toch gearriveerd bij het hotel. Een prachtig terras aan het water, waar we heerlijk dineerden en na de lange motorrit eindelijk de benen
konden strekken.

La Grande Toer
De volgende dag splitsten onze routes zich. Nicole en Sophie gingen winkelen in de mooie stad Malmedy en bezochten de watervallen van Coo,
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de heren reden naar het Circuit van Francorchamps voor een rondleiding
in de pits. Omdat op die dag net races bezig waren, werd het slechts een door de hekken - bekijken van een autorace. Onze volgende bestemming
was de historische plaats Bastogne, een plaats waar broer Ivo zijn hart
kon ophalen, gebaseerd op zijn restauratiebedrijf van historische militaire
voertuigen. Het bezoek aan een museum, waar veel van dergelijke voertuigen waren uitgestald op een voormalig kazerneterrein, mocht daarom niet
ontbreken.
Daarna weer verder naar onze eindbestemming Bouillon. Het bleek een
hele afstand. Met snelheden oplopend tot 140 Km/h doorgereden, om
daar nog enigszins op tijd te zijn. Maar het was de moeite waard. Een
prachtige plaats in het dal van de rivier Semois, ter hoogte van Luxemburg
stad.
Omdat we weinig tijd hadden, gekozen voor de bekendste attractie daar,
de burcht van de bekendste kruisvaarder die leefde rond 1100, Godfried
van Bouillon. Het bleek een prachtige burcht te zijn met een magnifiek
uitzicht over de rivier - als je na vele trappen - bovenop de hoogste toren
uitkwam. Een burcht waar ooit Nederlandse troepen huisden, toen België
onderdeel was van het Koninkrijk Holland. Ook het verhaal over de kruistochten tegen de moslims blijft intrigerend. Een strijd die eeuwenlang
heeft geduurd. Daarna hadden we wederom rust verdiend. Een gezellig
terras aan het water uitgezocht en genoten van een Bourgondische maaltijd met sigaar!
Inmiddels was het laat geworden. De terugrit naar Stavelot in een keer
gereden, op het eind zelfs in het donker. Over de snelheden zullen we het
maar niet hebben…
En zo de volgende dag weer naar huis. Afscheid genomen van de familie
van Erp. In het plaatsje Thorn scheiden de wegen van Ivo en mij zich. Na
een gebed in de Anna kapel, uit dankbaarheid o.a. voor de leuke en behouden tocht, via een deel ‘spannende route’ naar huis.
De algemene mening van de deelnemers… een event om te herhalen in
2022 volgens deze opzet. Belangstellenden kunnen zich bij mij melden,
misschien wordt het dan toch Duitsland.
Maarten Rigter
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