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Voorwoord

Ten tijde dat ik dit schrijf zijn de eerste sneeuwvlokken gevallen. De 
weerdeskundigen voorspellen de komende tijd meer sneeuw en ijs. Deze 
situatie doet mij denken aan de winter van 1963, toen ik als kind van 10 
met mijn slee van de duinen in Wijk aan Zee menig uur vol pret van het 
weer genoot. Ik weet nog dat een deel van de zee bevroren was. De zwart 
wit beelden op de tv die mijn vader net gekocht had toonde Reinier Paping 
tijdens de Elfstedentocht. Ook reden ze met auto’s een tocht over het IJs-
selmeer.
In de volgende strenge winter van 1979 moesten enkele delen van Ned-
erland door sneeuwophoping ontgraven worden. Ik werkte in de weg- en 
waterbouw en maakte dankbaar gebruik van het vorstverlet. Ik was ons 
huis aan het verbouwen. Buitenkant van het huis was bijna klaar, dus bin-
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nen werd er getimmerd, geschilderd en behangen.
De volgende koude winter van 1985 duurde van begin januari tot eind 
maart. Evert van Benthem won toen de Elfstedentocht. Deze 10 weken 
vorstverlet gebruikte ik om mijn eerste Horex, waarvan het chroom en 
spuitwerk net klaar was, binnen in de warme keuken geheel te monteren 
en af te maken.
Ook in 1986 won Van Benthem de Elfstedentocht. Ik werkte toen bij een 
aannemer die bij gladheidsbestrijding ingehuurd werd. Op erg gladde beij-
zelde plaatsen reden we met de strooiwagen stapvoets achteruit over ons 
eigen strooimengsel.
De laatste tocht was in 1997 waar Henk Angenent als eerste over de streep 
ging. De winters die hierna kwamen heb ik niet als streng ervaren. En ook 
de winter van nu lijkt geen langdurig plezier op te leveren.
De hoop heeft zich nu gevestigd op een al dan niet in ijs bewaarde vloe-
istof die ons van de Corona-ellende af moet helpen. Kom maar op met die 
spuit, dan gaan we weer lekker motorfeesten vieren.

Groet Gerard. 

advertentie
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Annulering Horex Treffen 2021

Doetinchem, d.d. 23-02-2021
Helaas hebben we moeten constateren, ten tijde van dit schrijven, dat de 
besmettingscijfers met het Corona-virus nog steeds onverminderd hoog 
zijn. Daarnaast wordt het vaccinatiebeleid al behoorlijk vertraagd door 
diverse oorzaken. Hierdoor lijkt het onvermijdelijk dat de 1,5-meter-sa-
menleving in het geplande Horexweekend dit jaar nog steeds van kracht is, 
waardoor het niet wenselijk is een gezellig treffen te organiseren. 
Hierbij moeten we dus meedelen dat het treffen in 2021 in Groenlo weder-
om niet door zal gaan. In 2022 zullen we een nieuwe poging doen, waar-
over meer in de komende clubbladen.

Op dit moment zijn er ook nagenoeg nog geen aanmeldingen binnengeko-
men, het lijkt erop dat onze leden zich afwachtend opstellen. De plannen 
hoeven dan in de meeste gevallen ook niet omgegooid te worden. Dat is 
een geluk bij een ongeluk…
We gaan ervan uit dat dit te maken heeft met dat rotvirus en dat deze eind 
dit jaar eindelijk verslagen is, waardoor iedereen zich wel aanmeldt voor 
het treffen in 2022! 

Groeten,
ME

Mededelingen van de Penningmeester
Financieel verslag 2020

Hierbij presenteer ik de jaarrekening 2020, met een negatief resultaat van 
€ 15,59. Op een omzet van € 2.071,07 is dit slechts ¾ %!

Ter toelichting wil ik het volgende opmerken:
1. Vanaf 23 februari 2020 heerst het Covid-19 virus in Nederland en 

de ons omringende landen.
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2. Alle niet noodzakelijke, resp. niet essentiële, activiteiten zijn op 
last van RIVM en de regering geannuleerd. Dus helaas ook ons 
Horex-weekend, dat dit jaar door de familie Eringfeld in Boerderij 
Groot Antink in Groenlo georganiseerd zou worden. Er zijn geen 
kosten voor de voorbereiding gedeclareerd. Het saldo van het 
weekend bedraagt dus € 0,00.

3. Door het annuleren van het weekend zijn er ook geen verkopen 
uit de clubwinkel te melden.

4. In 2020 heeft Mikel Eringfeld weer vier edities van ons mooie club-
blad verzorgd: hét visitekaartje van de club! Maar ons clubblad is 
tevens onze voornaamste kostenpost! Hoewel de productie- en 
drukkosten gelijk zijn gebleven, zijn de portikosten weer flink ge-
stegen. De bruto kosten van het clubblad per lid zijn dit jaar bijna 
€ 23,62. Per lid kost één clubblad dus € 5,37 waarvan ruim de helft 
(52 %) voor rekening van de porti komt (€ 2,84). Na aftrek van de 
kosten van het clubblad blijft er van onze contributie van € 25,- 
nog slechts € 1,38 over voor alle overige kosten.

5. Om kosten te besparen hebben wij twee maatregelen genomen:

•	 Voortaan zal het gewicht van één clubblad (incl. envelop) maxi-
maal 50 gram zijn, zodat de zending met één postzegel van 2 
punten verstuurd kan worden;

•	 Vanaf december 2020 versturen wij de jaarlijkse contributi-
ebrief per e-mail, zodat deze niet meer meetelt met het ge-
wicht per zending. Daarvoor is het nodig dat onze administra-
tie beschikt over de correcte e-mailadressen van onze leden. 
Inmiddels hebben wij dit van 59 leden. De overige leden heb-
ben wij verzocht hun e-mailadres aan de club door te geven.

6. Ook in 2020 is onze website www.horexclub.nl door Frank Bloem-
saat onderhouden. De website is het 2e mooie visitekaartje van de 
club. Alle clubbladen, informatie, geschiedenis van het merk en de 
club, mededelingen, vraag & aanbod en heel veel foto’s en filmpjes 
kan men daar vinden. De kosten voor onderhoud + domeinregis-
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tratie + hosting zijn dit jaar € 70,89.

7. Het lidmaatschap van de FEHAC (de Landelijke Federatie van Histo-
rische Motorrijtuigen Clubs) kostte € 180,-

8. Het bestuur heeft dit jaar alleen via e-mail gecommuniceerd en 
geen onkosten gedeclareerd.

9. Het aantal betalende leden is gedaald van 71 in 2019 naar 69 per 
eind 2020. Aan contributies over de jaren 2020 en 2021 ontving 
de club € 2.055,-. De rente op de spaarrekening bedroeg (net als 
in 2019) een schamele 0,01% (€ 0,48 of wel één ½ postzegel!). 
Achterstanden bij de contributiebetalingen zijn verder terugge-
drongen. Per 31-12-2020 had slechts één lid zijn contributie nog 
niet betaald. Lof voor alle overige leden voor hun stipte betaling! 

10. Het tekort van € 15,59 onttrekken wij aan het vermogen van de 
club, dat hierdoor zakte naar € 5.813,48. Ondanks de corona mal-
aise is de financiële positie van onze Horex Club gezond!

Tenslotte:
Omdat het clubweekend in Groenlo is geannuleerd is er in 2020 ook geen 
controlecommissie geweest om de financiële administratie 2019 te con-
troleren. Als het clubweekend 2021 wél doorgaat (maar dat is op dit mo-
ment nog uiterst onzeker! – redactie; inmiddels is het treffen 2021 gean-
nuleerd) kan de komende kascontrolecommissie twee jaargangen van de 
clubadministratie controleren. Uiteraard zijn desgewenst alle bescheiden 
te allen tijde door alle leden in te zien. Meldt u zich aan voor de kascom-
missie?
Hopend op betere tijden wens ik u een gezond Horexjaar.

Met vriendelijke groet,
Paul Hoornweg
Penningmeester
26 februari 2021
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Ton Hollemans, in memoriam

Hierbij een actiefoto van ons, helaas onlangs overleden, oud clublid Ton 
Hollemans.
Deze foto schijnt genomen te zijn tijdens een van de ‘Sterredagen’ op het 
circuit van Zandvoort.
Ton is ook baancommissaris geweest, zodoende was hij geregeld in Zan-
dvoort en Assen te vinden en werd er ook regelmatig een rondje op het 
circuit gereden, wat in Assen ook nog tot een pittig ongeval geleid heeft.

Ton rijdt hier op een Horex die hij na bewezen dienst aan zijn buurjongen 
heeft gegeven, die daar wel interesse in had. Zo werd Ed (v.d. Voorn) eige-
naar van de Horex en kwam deze uiteindelijk bij de Horexclub terecht. Pas 
geruime tijd later is Ton lid geworden.

Kees van Reeuwijk
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Uit de oude doos; Wynand Derkinderen

Dit is een foto van een kampeerweekje met een stel klasgenoten zomaar 
ergens in een bos op de Veluwe. Kon toen nog!
De school was de Electrotechnische School te Amsterdam.
Dit moet in 1966 geweest zijn, ik had net mijn rijbewijs gehaald.

De motor had ik 
voor 200 gulden 
gekocht en had 
altijd problemen.
Gelukkig had 
ik toen de LTS 
doorlopen en 
altijd aan brom-
mers gesleuteld.
HET grote 
probleem was 
een olielekkage 
tussen de ci-
linderkop en de 
cilinder.
De olie kwam 
uit de zijkant 
eruit en liep ook 
de cilinder in, 
zodat bij flink 
gas geven er een 
flinke rookpluim 
uit de uitlaat 
kwam. Bij rustig 
rijden viel het 
nog wel mee, 
dus altijd een 
blikje olie mee-
nemen.
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Wynand met z’n vieren op de Resident in 1957 in La Roche en Ardenne

10



HOREX CLUB NEDERLAND     maart 2021

Bij de huisarts

Onlangs bij een bezoek aan mijn huisarts had ik mijn Horex mondkapje 
voor. Tijdens het consult vroeg hij wat ik in mijn vrije tijd doe. Altijd verrast 
als men dat aan mij vraagt, vertelde ik gepassioneerd over Horex-motoren 
en de club. Direct ontstond een geanimeerd gesprek toen hij vertelde 
dat zijn ouders jarenlang motor hebben gereden. Eerst diverse Engelse 
motoren. Zij hadden vrienden die in Bad Homburg woonden en hebben 
vermoedelijk daar een Horex gekocht. Sindsdien bestond er voor de heer 
Reinders nog maar een motor: een Horex. Menigmaal ging het echtpaar 
met de volgepakte motor op vakantie.
Op de foto’s die dokter Reinders beschikbaar heeft gesteld, zien we zijn 
ouders onderweg naar Italië, waarbij zij tijdens de tocht, vol vertrouwen in 
de Horex, diverse moeilijke hindernissen niet uit de weg gingen.
Zo beleefden zij met de motor heerlijke vakantie-avonturen.
Waarschijnlijk heeft het consult wat langer geduurd dan de tijd die er voor 
staat. Zo zie je maar dat een Horex ook een “helende werking‘’ kan heb-
ben.
                                                                                                         Groet, Gerard 
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Horex Imperator al 50 jaar in mijn bezit;  
1971 – 2021

Het is zomer 1969 als ik voor het eerst in aanraking kom met een Horex. 
Een collega van mij wist een 2 cilinder 400cc te staan die men wel kwijt 
wilde. Wij op de zaterdag naar Langweer, vlakbij Sneek, daar stond een 
licht blauwe motor met leren spijker tassen. Er was wel een probleem, er 
was geen vonk op de bougie, en ging de koop dus niet door, ƒ 200,- !!!!!! 
Achterna denk je, hoe is het mogelijk. We hadden toen nog geen rijbewijs, 
auto en kar en de afstand was 30 km. Te ver om te lopen…

Begin 1970 bood een andere collega zijn BMW 25/3 aan, goed lopend ƒ 
250,-.
Het is zomer 1971, heb nu werk in Franeker en er komt weer een Horex  
op mijn pad. Weer een 2 cilinder. Het is een frame met blok, geen voors-
cherm, bedrading hangt los en met een los blok zonder dynamo. Voor ƒ 
300,- mag ik het overnemen, blok heeft een goede compressie en er staat 
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43.000 op de teller. Nu is de afstand van verkoop naar ons adres maar 10 
km. Dus met onze buurman in de Simca 1000 erheen, onderdelen in de 
auto, sleeptouw aan de Simca en zo zijn we thuis gekomen. In die tijd kon 
dat nog.

Het werd nu tijd om het motorrijbewijs te halen, dit ging op een Vespa 
scooter en na 6 lessen mocht ik afrijden. Dit was in Leeuwarden in de stro-
mende regen en met een handversnelling die net de andere kant opging 
als mijn Zündapp brommer. Ging een keer mis, achterwiel gleed even, 
maar ben wel geslaagd. Kon ik ook eens verder op de BMW dan een rondje 
om ons dorp.

In de herfst ben ik begonnen met de Horex, frame kaal gemaakt en kwam 
erachter dat het aangeschroefde sub-frame scheef zat ten opzichte van de 
achtervork. Ik denk dat het kwam van de zijspan die er aan heeft gezeten 
en de vorige eigenaar met de zijspan in Franeker over de kademuur reed 
met het zijspan boven het kanaal. Zaak uitgelijnd en vastgezet en lasje er 
opgelegd voor de zekerheid.
Onderdelen gekocht, sportstuur, aluminium spatschermen, nieuwe be-
drading, achterlicht en richtingaanwijzers. Het frame wordt metallic rood 
geverfd. De buddyseat was stuk dus heeft Tjitske achter de naaimachine 
een nieuw dekje gemaakt wat er nog steeds opzit. Het blok was verder 
goed en bij het blad Motor heb ik de afstelgegevens gekregen omtrent 
klepspeling en de ontsteking.

Het is voorjaar 1972. De Horex kan de weg op en wil mijn zwager wil ook 
wel een motor. In de omgeving is een Resident 350 te koop en deze word 
gekocht.
Nu nog het rijbewijs halen, gaat hierbij oefenen op mijn Imperator en nog 
één les van de rijinstructeur en hij kan afrijden. Dit op de Imperator en het 
gaat hem goed af. Er kon toch veel meer in die tijd dan tegenwoordig. Toen 
rondje rijden in de stad, Leeuwarden, achtje draaien in een straat en dat 
was het, je mocht direct rijden op alle motoren.

Die winter werd er weer geknutseld aan de motoren en via Gerard H. Lut-
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tikholt, toen wonend in Winterswijk, kwam ik aan uitgebreide informatie 
over de Imperator met tekeningen. Heb er toen 2 carburateurs opgezet, 
meer power.
Het is begin 1973 dat we op zondag met meerdere motorrijders naar 
Assen togen om rondjes rijden op de TT circuit, dat mocht toen nog. Een 
ieder reed dezelfde kant uit en er was nog geen snelheidsbeperking. Het 
kon op mooie dagen druk zijn op de baan en het ging niet langzaam.
Misschien was dat de reden toen op weg naar huis, na 10 km, de Impera-
tor een wat vreemd geluid gaf en inhield. Tank er af en klepdeksel en we 
zagen messing stukjes liggen die daar niet hoorden. Geen lid van de WW 
dus touw aan een BMW R65 en zo zijn we na ruim 60 km thuisgekomen.
Bij demontage bleek de messing kooien stuk te zijn en de lagerrollen. Met 
de kennis van nu bleek dat er te weinig olie aanvoer was in de aanzuig-
kamer, de fabriek heeft er in de latere productie extra gaten ingeboord. 
Heb in 1997 de reserve carterpan eronder gezet zonder deze kennis. Daar 
kwam ik 2 jaar geleden achter toen Gerard Hilbers mij daarnaar vroeg over 
de krukassmering. Waar een club al niet goed voor is. Niet alleen voor een 
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treffen, maar ook voor de techniek. Staat ook beschreven in ons clubblad 
van mei en december 2018. Met onderdelen van het reserveblok is de 
zaak weer hersteld.
Het rijden op het circuit was gebeurd, dit mocht niet meer en de autoloze 
zondagen kwamen, de oliecrisis van Joop den Uil. 

Het is 1976 dat zwager de Resident verkoopt en de Imperator overneemt. 
Bij ons komt het derde kind en gaan we over op een auto, een Fiat 124.
Als Cees Redeker januari 1984 een verslag doet in het weekblad Motor, 
wat ik nog elke week krijg, komt er weer iets naar boven. De Imperator 
staat al een paar jaar bij ons in de schuur, zwager is verhuisd en had geen 
ruimte voor de Imperator. Bovendien wou deze ook niet meer, dynamo 
stuk en stond al een paar jaar bij hem in het hok. Ik had  toen nog niet de 
behoefte om er aan te sleutelen.
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Dus zwager gevraagd, wat doe je met de motor. Deze zei, ik geef hem 
jou maar als die rijd wil ik er nog een keer op weg. Ik vroeg hem naar het 
kenteken, maar deze waren met de verhuizing verloren gegaan. Navraag 
bij RDW, motor stond nog op mijn naam en oude adres. Kon oude ken-
teken niet meer krijgen, maar kon ik een nieuw kenteken aan vragen. Dit 
gedaan, er mocht nog wel een blauwe plaat op. Later in 1992 kon ik met 
behulp van de Fehac mijn oude kenteken terug krijgen. Staat dan niet meer 
op aankoop jaar 1971, maar nog wel op foto. Ik heb de brief van de Fehac 
nog, kostte toen 75 gulden…
Heb op Cees zijn verslag gereageerd en 15 anderen deden dat ook. Op 7 
maart kwam de eerste brief en Cees wil een eerste Horex treffen organ-
iseren. 17 mei komt de 2de brief, 3 juni een eerste samenkomst. Ik was daar 
niet bij, maar er kwamen 10 “leden” volgens het verslag van juli, brief 3. 
Met brief 4 word de Horex Club een feit en voor een “tientje” is men lid. 
Januari 1985 komt Clubblad no 1 uit met 23 leden…  In juli 1985 zijn er al 
29 leden.
#  Voor wie deze verslagen niet heeft, mail het mij en ik stuur je deze 
brieven.

In het najaar 1984 ben ik begonnen met de demontage van alles wat maar 
los kan. Ben begonnen met het frame, kaal maken en een nieuw kleurtje 
erop, metallic blauw. Ook de gehele bedrading vervangen, ga over op 12 
volt. H4 koplamp, achterlicht, knipperlichten, de 2 claxons van de Fiat 124, 
nieuw stuur, uitlaatbochten, Engelse deegrol dempers, chromen spatscher-
men, spiegels, bediening hendels enz. Ook heb ik een oliedruk contact 
gemonteerd, met een lampje weet ik of de oliedruk er nog is.
Heb van beide blokken het beste er uit gezocht en zo het blok in elkaar 
gezet. De uitdaging zat nu in het monteren van de 12 volt dynamo van een 
Citroen 2CV. Dit is een losse dynamo en deze moet op de linker kruktap 
van de Imperator. Heb de oude rotor van de conus gehaald en de 12 volt 
er op gezet. Je moet wel een draaibank hebben om deze klus te doen. De 
stator plaatsen is meer werk, er moet eerst een ring, aluminium, gedraaid 
worden waar de stator precies in past en wel zo dicht mogelijk tegen het 
blok. Anders steken de sleepringen te veel uit. De spanningsregelaar komt 
uit een Renault 4, eerst van de 2CV, maar dat werkte niet goed. De vonken 
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komen van de 
2CV bobine, elke 
slag een vonk 
net als de 2CV. 
Punten komen 
van een VW Pas-
sat die ik toen 
had. Voor de 
koeling dynamo 
heb ik een schoep 
gemaakt en voor 
de sleepringen 
gemonteerd en 
gaten onder in de 
deksel geboord 
voor de ventilatie.
Het is 1985 dat 
de Horex de weg 
op kan en de 
Elfstedentocht 
wordt verreden. 
Dit geeft nogal 
wat oponthoud. 
De bougies willen 
niet mee werken. 
Wel op de snel-
weg maar niet 
met rustig toeren. 
Een collega van 

toen zat in de stockcarwereld en gaf mij 2 Bosch Platinum WR6DP bougies 
en het probleem was over.
De eerste lange tocht, 160 km, was naar mijn eerste treffen in het Naard-
erbos. Het weer leek goed en met de oudste zoon achterop ging het prima 
en wij vonden het een leuk treffen. In de loop van de middag begon het te 
regenen en we waren nog geen 10 minuten op weg en alleen ons hoofd 
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was nog droog en nog 130 km te gaan. Maar de motor sloeg geen vonk 
over en bracht ons thuis.

Het is najaar 1989 er rammelt wat onderin het blok, de kruktappen zijn 
beschadigd. De reserve krukas had ik al gebruikt, dus dan maar zelf nieuwe 
tappen maken. Mijn beroep is onderhoudsmonteur dus machines zijn er 
en vlakbij een bedrijf die het goede materiaal heeft. Heb tappen gemaakt 
uit een stuk Amatit-S staal. Eerst gedraaid, daarna gehard in de oven en 
daarna geslepen op maat met een speling van 0,04 mm. Bij Albert nieuwe 
kleppen en zuigers gekocht en zelf klepgeleiders gemaakt van fosfor brons 
met afdichtingen van de VW Passat, is ook 8mm.

Dit gaat goed tot 1997, 16.000 km gereden, houd onderhoud bij in een 
boekje, dat er iets heel rustig aan begint de rammelen onder in het blok. 
Weet wat het is, dus met de ervaring die ik heb, nieuwe tappen maken. 
Drijfstangen laten schoon slijpen tot de beschadiging er uit is, tappen 
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maken, iets anders harden en slijpen tot 0,02mm speling. Drijfstangen en 
tappen tot 100 graden in een pan met water en meten. Zo kom ik tot deze 
0,02mm speling en dan met nieuwe lagerrollen, 11mm en rond 6,5mm. 
Moest de messing kooi iets uit vijlen. Zijn nu ruim 20.000 km verder en ben 
tevreden over mijn toen verrichte werkzaamheden.

Wel heb ik na het bericht van Gerard en 2 jaar geleden het artikel in ons 
clubblad de Horex op de zijkant gelegd en het carterpan eronder wegge-
haald, met de kennis van nu heb ik in 1997 de goede pan er onder gezet 
met de 3 extra gaten.
Voor langere afstanden heb ik sinds 12 jaar een Moto Guzzi Cal 3, maar het 
rijdt ook nog prima op de Horex. Van 1971 – 1984 heb ik weinig foto’s. Van 
de werkzaamheden later zijn wel foto’s  gemaakt, vooral toen we geen rol-
letje meer nodig hadden. Zie o.a. de foto’s in dit verslag én op de voorpa-
gina!

Oudebildtzijl, januari 2021 
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Rij-ervaringen met diverse “brandstoffen” in mijn Horex 
Regina

In de bijna 50 jaar dat ik met mijn Regina benzine tank, heb ik er al heel 
wat vloeistoffen in gekieperd: “Gewoon-met-lood” // E5 // E10 // Rom 
95 // 98 // 103 // “racebenzine” // synthetische alkylaat benzine // enzo-
voorts.
‘Vroeger’ (d.w.z. nog in de vorige eeuw...) tankte ik altijd ‘gewone benzine-
met-lood’ voor mijn Horex. Daarmee kon ik op de snelweg met gemak 
105 km p/u halen. Sinds dat niet meer te koop is ben ik een beetje aan 
het prutsen met andere brandstoffen. Euro loodvrij (dat vroeger Euro 95 
Rom heette en nu E5, omdat er maximaal 5% bio-ethanol in zit) lag voor 
de hand. Want overal verkrijgbaar. Maar het reed niet lekker. Startproble-
men en af en toe pingelde de motor (sloeg een slag over) en de trekkracht 
was behoorlijk minder. Vooral bij tegenwind en op een helling (bv. in een 
tunnel omhoog). Deze problemen werden nog erger met de introductie 
van E10 (dus met maximaal 10% bio-ethanol). Echt slecht en onrustig rij-
gedrag, met moeite 85 km p/u, stoten met veel loze slagen. Ik was bang in 
een tunnel niet meer omhoog te kunnen komen en, nog veel belangrijker: 
door het vele stoten en het overslaan van slagen is de flexibele Hardyschijf 
tussen het kettingtandwiel en het achterwiel volkomen murw geslagen. 
Dus dat moest vervangen worden. Lekker duur! Sindsdien ben ik serieus 
andere benzines aan het testen.
Op dit moment rij ik al 
2 jaar met tevreden-
heid op een mengsel 
(1:1) van ‘raceben-
zine’ (o.a. BP Exilium 
en Shell V-Power) en 
alkylaat benzine (dit 
is een synthetische 
benzine en o.a. te 
verkrijgen bij het 
tuincentrum). Ik heb 
geen last meer van 
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loze slagen, 100 km p/u is weer haalbaar, acceleratie vermogen is weer als 
vanouds, de ontsteking staat scherp en de motor start makkelijk. Maar het 
belangrijkste voordeel: met bio-ethanol stonken de uitlaatgassen: ik had 
last van een scherpe en zure lucht, die mijn ogen en longen irriteerden. 
Vooral tijdens de rondrit in ons weekend reed ik liever voorop, of op 
grote afstand, dan ergens in het midden. Vooral achteraan reed ik in een 
vervelende en prikkende wolk uitlaatgassen. 
Al deze voordelen kennen ook een nadeel: ‘racebenzine’ is € 0,10 per liter 
duurder (aan de pomp) en de literprijs van alkylaat benzine is al gauw € 
3,50. En alleen in jerrycans van 5 en 20 liter te krijgen. 
Maar ja, mijn gezondheid (en die van mijn clubgenoten) is het zeker 
waard! Motor, pakkingen, filters en de tank worden niet meer aangetast. 
Er ontstaat geen laag drab onderin de tank. Voor het milieu is het ook 
prima (99,9% minder schadelijke uitlaatgassen, waaronder kankerverwek-
kende stoffen als pak’s, benzeen en tolueen). Maar het kost mij wel wat 
meer moeite om bij het tuin-
centrum jerrycans met alkylaat 
benzine op te halen. Tenslotte: 
het kost per 500 km rijgenot 
geen € 35,- maar € 70,- Maar dat 
heb ik er wel voor over!
Ik ben benieuwd naar de er-
varingen van clubgenoten met 
benzines.
Paul Hoornweg.
23-02-2021
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Brand motormuseum Timmelsjochpas

We schreven er al mooie verhalen over in de clubbladen van december 
2018 en maart 2019, maar helaas is er zeer triest nieuws te melden.

Het motormuseum nabij Hochgurgl bij het tolstation aan de Timmelsjoch 
Hochalpenstraße, dat pas in april 2016 werd geopend en sindsdien veel 
bezocht is, is maandag 18 januari vroeg in de ochtend het slachtoffer ge-
worden van de vlammen. Er was blijkbaar ’s nachts een brand uitgebroken 
in het museum. Ondanks een grootschalige inzet van brandweerkorpsen 
uit het gehele Oetztal kon alleen een verspreiding van de vlammen naar 
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het bijbehorende restaurant en het dalstation van de Kirchenkarbahn wor-
den voorkomen. Het museumgebouw, dat ook een architectonisch juweel 
is, met het bijbehorende tolstation, is echter volledig uitgebrand. Oorzaak; 
een defecte monitor…

De schok was groot, maar het motorfietsmuseum komt terug. Het complex 
bevindt zich op 2.175 meter hoogte en met een oppervlakte van 3.000m2 
stond dit museum door de ligging als hoogste motormuseum van Europa 
bekend. Het is ook een drama voor iedere motor- maar ook autoliefheb-
ber, dat het museum met bijna 300 unieke motoren en auto’s door deze 
brand bijna volledig verwoest is. Alleen de tentoongestelde stukken van de 
speciale tentoonstelling “Indian Motorcycles” op de begane grond konden 
worden gered.

De gebroeders Alban en Attila Scheiber, die jarenlang de grootste en 
waardevolste verzamelingen hebben opgebouwd, zetten de schouders er 
echter wederom onder en geven aan z.s.m. met de wederopbouw van het 
TOP Mountain Motorcycle Museum te beginnen, wat tot een spectaculair 
eindresultaat moet leiden. Hopelijk kunnen we binnenkort weer genieten 
van dit mooie museum op een geweldige locatie!

De schade wordt opgenomen na de brand
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