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Voorwoord
Was ik in het vorige voorwoord in de veronderstelling dat we ruimte in
onze beperkingen kregen. Later bleek dat door de varianten van Corona
toch nog enkele bezigheden niet mogelijk waren. Toch zijn wij met de
Horexen 5 dagen door Twente en later 5 dagen door Limburg op prettige wijze met vakantie geweest. Helaas was een motorrit in het zuiden
van Limburg gecanceld omdat de gehele camping van waaruit de rit zou
starten onderwater heeft gestaan. Ook zijn enkele organisatoren van deze
toertocht getroffen door wateroverlast.
Het leek de organisatie dan ook niet gepast om even lekker rond te gaan
rijden terwijl er gewerkt werd aan het opruimen van de rommel en het
herstellen van de schade. We hopen volgend jaar weer op normale wijze
aan deze rit door het prachtige Limburg mee te kunnen doen.
Gelukkig hebben we nog wel iets om naar uit te kijken. Het laatste weekend van augustus rijden we met een aantal gelijkgezinden op oldtimers
een rondje om het IJsselmeer, het rondje oost van de VIM. En in september mogen we weer meedoen met het Webbvorktreffen in Vierhouten
waar Theo Schipper van de BSA club ons voorgaat in een tocht over de
Veluwe. Het is wel te hopen dat het niet zo droog gaat worden zoals in enkele landen in het zuiden van Europa, anders zou ons mooie natuurgebied
de Veluwe ook verwoest kunnen worden door een catastrofale brand. We
zijn ons bewust van de klimaatveranderingen die ook voor ons nadelig kan
uitpakken.
Binky kijkt uit over het prachtige landschap van Limburg (zie foto op pagina
3).
Groet Gerard.
Foto voorpagina; vanaf de kalender uit 2020 van Norbert Pingitzer; van
1931 tot 1938 bracht Horex de S-modellen (200 tot 800cm) op de markt en
was hiermee zeer succesvol; constructeur Herman Reeb (een begrip)
Foto achterpagina; Alfred Spindler on tour door Oostenrijk
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Tourverslag door Oostenrijk
Door Alfred Spindler

Bij ons in Oostenrijk worden de Horex’s altijd volop in beweging gehouden,
onlangs heb ik een tweedaagse reis op mijn Horex Regina 400 met alleen
mijn rugzak naar Tirol gemaakt zonder pech onderweg….
Op zo’n toer beleef je wel wat, van het inhalen van Nederlanders met de
camper ;-) tot de duimen tonende motorrijder die enthousiast is over de
Oldie, vooral omdat je in een verre streek opvalt met de kentekenplaten.
Hieronder de gereden route;
Gmunden - Strobl - Post Alm - Hochkönigstrasse - Fiberbrunn - Hochkönigstrasse - Annaberg - Gosau - Gmunden. In totaal ca. 420 km met 5700
hoogtemeters bij een gemiddelde snelheid van ca. 55 km/u.

HOREX CLUB NEDERLAND

september 2021

5

HOREX CLUB NEDERLAND

september 2021

6
Fehactiviteiten juli 2021

Overgenomen uit het informatieblad van
FEHAC
WAT GEBEURT ER ROND OLDTIMERS IN DE
KOMENDE 10 JAAR
Nu er een nieuw kabinet op stapel staat, met
ongetwijfeld plannen over erfgoed, mobiliteit
en het gebruik van fossiele brandstoffen is
het goed om eens na te gaan wat er kan gaan
gebeuren rond oldtimers pakweg de komende
10 jaar
In 2030 wil Amsterdam fossielvrij zijn
Het belangrijkste waar aan geknaagd wordt is of ons mobiel erfgoed nog
rijdend op straat te zien zal blijven. Fossiel aangedreven auto’s - de diesels
voorop - staan steeds meer in een kwade reuk. Het maatschappelijk sentiment gaat richting: daar moeten we als BV Nederland op termijn toch echt
vanaf. De gemeente Amsterdam bijvoorbeeld koppelt dat ‘op termijn’ ook
al aan een jaartal. Na 2030 alleen nog emissieloze voertuigen in de hoofdstad. In Amsterdam een optocht met legervoertuigen bij 85 jaar bevrijding:
vergeet het maar. Als Amsterdammer een oldtimer bezitten: kan niet meer,
verkopen aan iemand in Drenthe.
Landelijke milieuzones
Het kunnen blijven rijden in mobiel erfgoed wordt ook bedreigd door het
sluiten van bepaalde gebieden voor oudere voertuigen. De milieuzones
dus. Tot voor kort konden gemeenten zelf uitmaken welke voertuigen ze
wilden weren. Zo wilde Rotterdam - naast de oude diesels die elke gemeente wel kwijt wil - ook oude benzineauto’s weren. Amsterdam kwam
met een specifiek verbod voor oude bussen en touringcars.
En als Den Haag alleen oude groene en gele auto’s had willen toelaten had
dat ook gekund. Aan die lappendeken aan regeltjes met bijbehorende veel
te ingewikkelde verbodsborden is met de landelijke uniformering van de
milieuzones een einde gemaakt. Gelukkig maar. Nu verbieden de milieuHOREX CLUB NEDERLAND
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zones alleen diesels en zijn de 40+ diesels vrijgesteld. Met een Peugeot
504 GRD Break uit 1979 mag je wel alle milieuzones in. Maar pas op:
gemeenten kunnen nog wel de milieuzone van hun binnenstad uitbreiden
naar alle buitenwijken en ook de toegang voor diesels nog strenger maken.
Uiteindelijk alle oldtimers verbannen naar een museum willen we niet.
Tegen een redelijk belastingtarief
De andere bedreiging is dat het oldtimerbezit en oldtimergebruik fiscaal
(te) zwaar belast wordt. Oldtimers rijden niet dagelijks, je ziet ze bijna
nooit in de file, een 40+ auto rijdt gemiddeld maar 1.700 km per jaar. Het
is volkomen terecht dat de overheid ook rekening houdt met het geringe
aantal kilometers dat in oldtimers gereden wordt. En het is ook terecht
dat er belastingvrijstelling is vanaf 40 jaar oud en dat de APK niet meer
hoeft vanaf 50 jaar oud. Maar dit alles is niet voor de eeuwigheid en zoiets
als een vrijstellingsverplichting bestaat niet. Dus het is zaak om ervoor te
zorgen dat ook de belastingheffing in lijn blijft met de culturele waarde
die we toekennen aan mobiel erfgoed. Het bezit van erfgoed moet je niet
belasten. Dat zou je eigenlijk moeten subsidiëren.
advertentie
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Horex T5 (1928) Jörg Schiele
De volgende
twee foto’s zijn
van de T5 van
Jörg Schiele.
Het is een T5 uit
1928, 500ccm3
met de correcte
en matchende
frame- en motornummers.
Afgelopen jaar
heeft Jörg een
nieuwe zuiger
laten maken en
zag hij dat de
motor een 600er krukas heeft
met 20mm
meer slag. De
lamp is van een
latere periode
en de carburateur nog een
Bing. Al met al
loopt de motor
niet slecht.
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Uit de oude doos...

Gevangenenvervoer back in the day!!
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Oldtimer-Veranstaltung Sankt Pölten 2021
In het eerste volle weekend van augustus was er een oldtimer- en onderdelenmarkt op het VAZ-terrein in Sankt Pölten (A), ca. 50km voor
Wenen.
Ondanks de coronaregels ging dit treffen gewoon door en was er geen
belemmering of iets dergelijks. De 1,5m afstandsregel werd aanbevolen,
maar in de praktijk moet dat iedereen natuurlijk zelf doen.
Het is daar echt een verademing, er worden geen entreeprijzen gevraagd
voor het publiek en iedereen kan zo de poort doorlopen. Zowel op de
vrijdag vanaf 15.00u. en op zaterdag vanaf 6.00u. in de morgen en de
meesten komen dan natuurlijk zaterdags zo vroeg mogelijk. Het gekke is
dat om 14.00u. in de middag is het hele evenement ook al weer voorbij.
Iedereen gaat dan weer op huis aan met wat ‘ie gevonden heeft tezamen
met een grote “Grüss Gott”-glimlach, doordat het weer mogelijk was om
met gelijkgezinden te discussiëren over de oldtimers en spullen die ze
gezien hebben.
Natuurlijk is het in Oostenrijk, en dus vanzelfsprekend is het merk Puch
hetgeen het meest gezocht wordt, maar ook andere motoren en onderdelen daarvan zijn populair.
Wat Horex betreft was er weinig te vinden. Een paar carters van een Re-
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Horex-belevenissen van Werner, hoe het begon...

(Rötger Feldmann, geboren maart 1950, alias Brösel, o.a. bekend
van de comics van Werner en de Red Porsche killer)
In 1969 wordt er voor DM 500,- een Horex 350, 1 cilinder, 19pk, slechts 16
jaar jaar oud gekocht.
Dat was wat voor iemand van 19! In de winter van ‘70/’71 werd deze
boeren-Horex omgetoverd tot een niet herkenbare flitser.
Inplaats van de brede boerenspatborden werden er kleine sportieve
chroomspatborden gemonteerd en de wolfachtige lampenkop wordt vervangen door een vlak exemplaar. Het worstachtige duozadel achter de tank
wordt uitgewisseld tegen een stroomlijnvormig eigenbouw zadel. Nu was
het tenminste mogelijk de voeten aan de grond te zetten bij de stoplichtstops en was het niet meer nodig te balanceren met uitgestrekte benen.
Het voorjaar naderde, de dagen werden langer, eindelijk kon het gebeuren.
De vlotter werd gedrukt, het contact ingedrukt, een ferme trap op de kickstarter, ”kaboem”. Met wapperende haren de straat op en neer, met korte
boxenstopjes om te friemelen aan de carburateur, kabels afstellen, enz.
De eerste grote rit, weg uit de stad, vrij in de wind, de open aanzuigtrechter gorgelt, de Porsche klepveren snorren vrolijk alsof ze willen zeggen,
“peiger ons af”. Ja men hoort het, de motor is duidelijk tevreden.
Ongehinderd konden de uitlaatgassen door de konisch gevormde uitlaten
naar buiten snellen, ongekende vreugde, echter was deze vreugde van
korte duur. De TÜV-termijn kwam dichterbij. Zonder argwaan werd er dan
ook naartoe gereden. Hoezo ook, het was toch alles piccobello in orde
met de motor. Licht en remmen deden het naar behoren, het profiel van
de banden was goed, achterband was nieuw, alles was keurig. De gepolijste delen glansden in de morgenzon, onze Werner op weg naar de TÜV.
Vol trots werd de motor voor de hal opgebokt, met de mooiste kant in de
richting van het hok waarin de keurmeesters zitten.
Geld voor de keuring wordt betaald aan de kassa, men wacht, men wordt
opgeroepen, ahaa en het gaat beginnen. De keurmeester komt, neemt de
map met papieren, bladert, leest:
“Motor, Horex! Waar is dan dat machientje. Aha, daar, zo eens kijken,
HOREX CLUB NEDERLAND
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hmm, ja! Wat is dan dat? Clipons? Zijn die in
de paperassen vermeld?”
“Nee, helaas niet. Ja, dan doet U het toch nu,
U bent hier toch bij de TÜV of niet soms?”
“Ja, dat kan echter alleen op dinsdag, dan
moet je dinsdag terugkomen.”
Dinsdags het reeds bekende ritueel: betalen
aan de kassa, map, wachten, oproep, keurmeester komt;
“Zo, hm, waar is dan het machientje? Ah,
daar, ja, zo zo. Stuur vermeldt in de paperassen. Heb je daarvoor een goedkeuringsbewijs?”
“Wat voor bewijs?”
“Ja, een bewijs van de fabriek, dat deze motor
met dit Tomasselli stuur mag worden bereden.”
“Nou, meneer TÜV, hoort U eens. Waar moet ik dat dan vandaan halen?
Het merk Horex bestaat al 15 jaar niet meer!”
“Is mij toch egaal, ik heb een typegoedkeuring nodig, anders kan ik er geen
notitie van maken.”
Vervolgens is men weer 2 dagen bezig om de Tomasselli te vervangen tegen het verroeste boerenstuur, bowdenkabels moeten worden aangepast,
de kabel voor het dim-groot en claxon moeten vernieuwd worden, past
niet meer. Ook de schijnwerper met teller en lamphouder weer terugmonteren.
Opnieuw naar de TÜV, weer betalen, map, wachten, oproep.
Dezelfde keurmeester zet zijn ziekenfondsbril op, zoekt met een zaklamp
naar het framenummer, waarbij hij met doorgezakte knieën langs de motor staat en zich met zijn bovenlichaam naar voren buigt. Hierbij vertrekt
hij zijn gezicht dermate, dat zijn gebit de neiging vertoont om op het asfalt
te vallen. De glasbouwstenen van zijn ziekenfondsbril tegen het typeplaatje gedrukt, blijft hij minutenlang in deze bizarre pose staan en vergelijkt
de cijfers op het plaatje met de cijfers op het kentekenbewijs.
Na deze uitermate komische ceremonie loopt hij een paar keer om de
motor, kijkt ongecontroleerd in alle mogelijke richtingen, krabt zich op zijn
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achterhoofd, kijkt weer om zich heen, krabt zich aan de kont en haalt zijn
zielsverwanten erbij, elkeen van hen slimmer als allen bij elkaar.
“Wat is dat voor een zadel? Die is toch helemaal niet originool en daar dat
luchtfilter is ook niet originool. Nee, en dat achterlicht, ook niet originool
en Günter kiek moar noar den oetloat, die is ook net originool, kiek eens
dat spatbord, veur en achter niet originoool. Kiek es noar den zijstandaard,
dat gaat nooit en tenimmers neit, daar moet een hoofdstandaard dran.
Ja en den spiegel, die is veels te klein, die is niet originoool, ga maar weer
naar huis mien jong.”
Wat kan men daar nog zeggen, wat te doen in zulks situatie, omringd door
een roedel schapen in grijze stofjassen, de één nog zwakzinniger dan allemaal bij elkaar?! Teveel water in hun kop,wat een gedoe!
Dus wordt de motor weer in de originele staat teruggebracht. Binnen
een paar uur alles uit elkaar schroeven, wat in de winter met veel moeite
gemonteerd werd. Over de hardverchroomde binnenpoten werden weer
de verweerde hulsen geschoven en gemonteerd aan de lamphouder. De
kleine vlakke schijnwerper weer vervangen door de Lupo-achtige schijnwerper, vanwege het originele Hella-contactslot.
De Engelse Amal-carburateur met de open aanzuigtrechter vond ook geen
genade door die TÜV-idioten, die moest dus ook weer door de originele
Bing-carburateur worden vervangen. Dus ook met het verroeste blikken
filter, dat totaal niet meer voldeed.
Vervolgens werden de boerenvoetsteunen, de worstvormige uitlaat en de
spatborden eraan geschroefd. Het achterlicht met de nummerplaathouder
zo diep mogelijk als maar kon, dus zo dat ze de straat bijna raakt. Als
puntje op de ‘i’ de grote vormloze duozit, met niet te vergeten de leren
riem in het midden waaraan zich de sozia kan vastklemmen. Daaraan
trekt nu steeds de keurmeester, zodat hij wat te doen heeft. Kortom al het
schroot wordt er weer aangebakken, wat enorm op de zenuwen werkt,
dat kan ik je vertellen. Al het moois weer te moeten demonteren, wat in
maandenlange arbeid liefdevol is opgebouwd.
Men rijdt maar weer eens naar de TÜV met een schroothoop tussen de
benen, de motor ziet eruit, men zou het liefste willen kotsen. Men heeft
het gevoel dat de motor nu elk moment de geest kan geven, omdat de
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originele fabrieksuitlaat dermate met lamellen dicht gesoldeerd is, dat er
geen enkel vermogen te bespeuren valt. Dat armetierige aanzuiggeruis
gaat behoorlijk op de zenuwen werken. Men vertrouwt het niet eens goed
gas te geven, omdat men merkt dat de motor dan aan de verstikkingsdood
kapot gaat. De tank danst op het frame heen en weer, de nummerplaat
rammelt aan het spatbord, alles schudt en trilt.
Koppeling bedienen kost moeite, omdat de vlugs gemonteerde fietsachteruitkijkspiegel precies in de weg zit van de koppelingshendel. Bij de minste
oneffenheid in het wegdek, knalt de hoofdstandaard op de straat.
In het 16 jaar oude contactslot, welke eigenlijk al nooit voldeed omdat het
contact slechts gedeeltelijk werkte, moet de contactsleutel op zijn plaats
gehouden worden door een weckring.
De accu sproeit over, omdat de armetierige accuhouder te wensen overliet. Door het inferno van schud- en trilgeluiden is men dermate geshockt,
dat men zich nauwelijks nog kan concentreren op het wegverkeer. Voortdurend is men met angst behept, dat ergens een spatbordbeugel lostrilt
of de motor uit elkaar vliegt door de dichtgestopte uitlaat. Eindelijk bij
de TÜV aangekomen, probeert men bezweet de bijeengepakte Horex op
de hoofdstandaard te plaatsen, maar dat is nog niet zo eenvoudig. De
standaard is bij de beugels uitgelebberd en men moet proberen de kleine
obstakels van de bodem zo te gebruiken dat de schroothoop enigermate
overeind blijft staan.
Voordat de weg naar de kassa gemaakt wordt, overtuigde men zich nog
eens of het licht het nog deed uit vrees dat de gloeilampen bij al het geschud er de geest aan hebben gegeven en zo was dat ook!
Twee gloeilampen moesten worden vervangen. Nu nog het accuzuur van
het frame wissen. Zo! Oh godtegodtegod! Wat is dat? De hele motor is met
olie besmeurd, wat een ramp, dat komt vast door de dichtgestopte uitlaat,
geen wonder, snel afwissen.
Kassa, map, wachten, oproep, de keurmeester komt aangesloft:
“Zo, dat ziet er goed uit man, klasse motor. Waar heb je die dan vandaan
gehaald?”
Een korte blik op het framenummer, controle van de bandenmaten met de
gegevens van het kentekenbewijs.
En vriendelijk; “Doe het licht eens aan, dim, groot, claxon!” Een jammerlijk
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eeh-eeh van de claxon.
“Ja, goed, rem eens, ja goed, knipperlicht is ja niet nodig.” Een blik op de
voetsteunen, hier en daar werd nog wat aan de spatbordhouders gevoeld.
”Start de motor eens!”
Na twintig keer trappen, ging het ding eindelijk aan. De keurmeester trok
zijn stofjas dicht en dwong zich op het trilijzer! Het koste hem moeite de
motor van de standaard te krijgen, omdat de duozit, zoals reeds vermeld,
behoorlijk hoog was en hij bewoog ongecontroleerd met de benen heen
en weer en hij probeerde met de teenspitsen de bodem aan te raken,
terwijl hij steeds de gashendel los en dicht draaide.
De olie liep uit de afdichtingen. “Druk me eens aan!”, riep het keurmeestertje opgewonden. Eén ruk-eindelijk!
Terwijl zijn rechter hand met de bewegingen van een gestoorde gek de
gashendel op en neer draaide, trok hij met zijn linkerhand de koppeling in
en trad met de hak van zijn lompe crepezoolschoen zo heftig op de schakelpook, dat die uit de vertanding dreigde te breken. En in één ruk liet hij de
koppeling los, de schroothoop schoot samen met het keurmeestertje naar
voren, dat zag er komisch uit.
Hij raasde als een aap op de slijpsteen door de hal naar buiten! De benen
hingen achter de voetsteunen, aldus draaide hij enkele ronden om de hal.
Het scheen hem zeer te bevallen. Terug in de hal wurgde hij de motor af,
omdat hij de vrijloop niet kon vinden.
“Bok hem maar op!”, zei hij. Krabbelde nog iets in de paperassen, grabbelde in de zakken van zijn grijze stofjas en plakte de TÜV sticker op het
nummerbord.
Vervolgens liep hij nog een keer om de motor heen en wees met zijn
vinger op de voorspatbord en zei: “Daar moet je nog een beschermingsrubber aanbrengen, dan is het wat mij betreft goed”.
Man, dat was geen droom! Het was de werkelijkheid, achterop de nummerplaat van de schroothoop vertoefde een nieuwe TÜV stempel: ‘3/73’
en 2 jaar rust! Klasse, nu snel weg van deze nare plek, maar dat was nog
niet zo eenvoudig!
De Bing carburateur veroorzaakte problemen, de benzine liep uit de vlotterkamer. Benzinekraan dicht, vlotterkamer opengedraaid, de vlotternaald
zat klem. Zo, nu de boel weer dichtdraaien.
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Na verschillende startprocedures wilde de accu niet meer, oorzaak
waarschijnlijk de vluchtig aangelegde bedrading.
Dus aandrukken in derde versnelling! Tijdens de rit naar huis rammelde de
uitlaatbocht van de cilinderkop en de in allerijl aangesoldeerde nippel van
de voorremkabel brak af, het was een avontuurlijke rit!
Met de rechtervoet moest men af en toe de uitlaatbocht op de cilinderkop
trappen. De rechterhand aan het gashendel, steeds erop toeziend dat de
motor genoeg toeren maakte en niet afsloeg vanwege de lege accu. De
andere hand stijf gedrukt op de tank, omdat die zo ontzettend trilde, de
originele bevestiging was gewoon prut.
De twee en een halve kilometer van het TÜV gebouw naar huis duurden
bijna 2 uur, maar eindelijk aangekomen, was men niettemin dolblij; op het
nummerbord pronkte een nieuwe TÜV-stempel.
De dagen vlogen om, terwijl de meeste motorliefhebbers al zonder zorgen
met hun industrieschroot rondreden, was onze vriend Werner bezig, zijn
door de TÜV-bezoekjes geruïneerde Horex weer zo op te knappen, dat hij
er weer met prima mee kon rijden.
Al de originele troep verdween in een grote kist, daar kan het zo lang blijven liggen tot de volgende TÜV termijn over 2 jaar.
De motor werd nog een keer uit het frame gehaald, het achterframe had
zeer geleden door het versproeide accuzuur. Dus weer schuren, nieuwe lak
erop, de tweede keer dit jaar.
Nu de motor eruit was, werd ook die gedemonteerd. Nieuwe pakkingen
werden haar gegund en zorgvuldig weer gemonteerd, nieuwe kabelboom,
bowdenkabels vervangen. Langzaamaan krijgt men daarin routine.
Een week later stond er weer een motor die het aanzien waard was. Ze
had nu weer een prachtige uitstraling gekregen.
Trots stond ze daar, iets geneigd naar de linkerkant op de sierlijke verchroomde zijstandaard en klaar om bereden te worden. De motor draaide als
vanouds en geen olie kwam naar buiten, geen klapperende geluiden die de
gemoedsrust van de rijder verstoorden.
Na een maand vol vreugde, de eerste politiecontrole. Onze Werner had
pech, hij viel ten prooi aan een overijverige dienaar, die geen begrip had
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voor de omgebouwde motor.
Onder die lieve politiemensen heb je diverse snuiters en dit keer was het
er één van het ergste soort, één waarvan het strontgat groter is dan de
hersenen, één die denkt, wie schrijft, die blijft.
Hij bekritiseerde het achterlicht, de schijnwerper was niet groot genoeg,
het Tomasselli-stuur beviel hem niet, het zadeltje evenmin, de spatborden,
de uitlaten, de open aanzuigtrechter, de zijstandaard. Eigenlijk alles wat
voor onze vriend Werner lief en duur was.
Er werd een gedegen bericht opgesteld met gebreken. Werner kreeg een
boete van DM 300,- en 1 week de tijd om alle dingen weer in originele
staat te brengen.
Nog een keer de kist met schroot te voorschijn halen en alles monteren,
de schroothoop werd naar het politiebureau geschoven, niet gereden, dat
duurt veel langer.
Iemand van de diensthebbende dienaren bekeek de lijst met gebreken.
”Wie heeft deze lijst opgesteld? Aha, PO Wixer. Dat treft, hij heeft toevallig
dienst, dan kan hij meteen de motor inspecteren!”
PO Wixer kwam en bekeek het hoopje ellende voor het bureau. “Nou, zo
zie ik het graag, nu komt het overeen met de regels, zo hoort het te zijn!”
“Jij hoort in een zak opgehangen en op een spaarvlam gegaard, jij met je
blokfluitgezicht”, dit was wat Werner dacht, terwijl hij zijn blikruïne naar
huis schoof.
Het plezier aan de motor was hem vergaan, een hele maand bleef de
Horex onaangeroerd, totdat de dagen langer werden en hij weer de gereedschapskist te voorschijn haalde en voor de derde keer dit jaar de motor
weer opknapte, zoals hij dat wilde.
Schijt aan de Polizei, schijt aan de TÜV, het is jouw leven mien jong, doe
waar je plezier aan beleeft. Horex forever!!
Naschrift,dit verhaal verloopt paralel met mijn eigen Horex-tijd, ook een
Regina 350, gekocht in 1969 voor fl 175,- en thuis aangeleverd door het
Motorpaleis Rotterdam. Ook omgebouwd tot chopper en allerhande avonturen mee beleefd. Misschien kom ik er nog eens op terug!
Albert Eringfeld
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