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Voorwoord

Zoals eerder vermeld zijn wij op 9 september met drie Horexen naar het 
Nationaal veteranentreffen in Woerden gereden. Helaas hadden wij een 
lange wasstraat dus, zoals u vermoedt kwamen wij daar kleddernat aan. 
Door de regenval was het terrein in Woerden drassig, maar ondanks 
de slechte weersomstandigheden viel de opkomst ons niet tegen. Er 
was best genoeg interessants te zien en toen er ook nog een rozet op de 
SB35 was gebonden kon de dag niet meer stuk. Toen de prijswinnaars naar 
het podium werden 
geroepen zijn wij 
met drie motoren de 
verhoging opgegaan. 
Wouter heeft de 
tweede prijs van de 
meest bijzondere 
motoren in ontvangst 
genomen en ik heb 
nog een kort ver-
haaltje over de Horex 
mogen vertellen. 
De terugweg naar 
huis verliep gelukkig 
droog. We hebben 
ons weer goed ver-
maakt. 

Na een kort verblijf 
in Duitsland zijn we 
op de terugweg langs 
gegaan bij de familie 
van Erp. Dit om over-
leg te plegen over de 
organisatie van het 
treffen 2023. Na be-
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groeting en de koffie kregen 
wij een rondleiding op het 
bedrijf. Boy heeft ons uitge-
breid uitleg gegeven over de 
kweek van zijn producten.
Wellicht wil hij de bezoek-
ende clubleden ook een 
rondleiding geven en vertel-
len over het bijzondere 
product wat zijn bedrijf 
creëert. Wij hadden nog 
nooit zoiets gezien. De 
mogelijkheden van een tref-
fen zijn bijzonder geschikt 
en de familie van Erp is erg 
enthousiast om het treffen 
te organiseren.
We hopen dat Nico 
Hooykaas de panne wagen 
wil rijden, zodat iedereen 
weer veilig op deze bijzon-
dere plaats terug komt. 
Wij kijken er dus naar uit 
en zullen de nodige steun 
verlenen.

Groet Gerard
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Horex Treffen 2023 te Alphen (Gld)

Tijdens het zeer geslaagde Horex treffen 
van 2022 in Groenlo is “democratisch“ 
besloten dat wij komend jaar het Horex 
weekend zullen gaan organiseren.

Wij zijn Boy, Nicole en Sophie van Erp. Wij 
zijn al een aantal jaren present op de Horex 
weekenden en de meeste zullen ons inmid-
dels wel kennen. Nicole is de dochter van 
Nico Hooijkaas, die al jaren lid is met zijn 
Horex Regina 350. Wegens gezondheidsre-
denen is Nico niet meer in staat om lan-
gere tochten op zijn Horex te maken. Een 
stiekem rondje in het dorp gaat nog wel. 
We gaan er vanuit dat Nico volgend voor-
jaar ook weer present is.

Wij wonen in het mooie land van “Maas en Waal” en hebben volgend 
jaar de beschikking over een deel van een weiland en een deel van een 
loods, waar wij gebruik van kunnen maken tijdens het weekend. Er zijn nog 
bouwplannen voor een nieuwe schuur, maar er is ruimte genoeg voor ons 
allemaal. Dit betekent dat de jeugd met een brommer kan/mag rijden en 
dat we ‘s avonds lekker de vuurkorf kunnen aansteken onder het genot van 
een natje en droogje.

Het weekend zal volgend jaar gehouden worden in het eerste weekend van 
juni (2, 3 en 4 juni 2023).

En wel op het volgende adres:
Boy en Nicole van Erp
Dijkgraaf de Leeuwweg 34
6626 BH Alphen
Tel.nr.: 0630390505
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Dit is gelegen in het land van Maas en Waal tussen Tiel en Oss, we zitten 
op 300 meter van de Maas, de Waal ligt op 5 km. Hierdoor zullen we ti-
jdens de rit een aantal prachtige dijkroutes kunnen rijden. Laten we hopen 
op mooi weer en een grote opkomst, zodat we er weer een geslaagd week-
end van kunnen maken.

Hopelijk tot volgend jaar juni!

Groetjes Boy en Nicole
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Onverwachte aanval op mobiel erfgoed afgeslagen
 
Tijdens de algemene beschuwingen bracht Volt samen met de PvdA en 
GL een amendement in om de oldtimerregeling te schrappen. Dit zou 
betekenen dat vanaf 1 januari 2023 alle oldtimer-auto’s, motorfietsen, 
vrachtwagens en autobussen de volledige MRB moeten gaan betalen. 
Lees hier het amendement; https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/
detail?id=2022Z21484&did=2022D46418).
 
FEHAC heeft samen met ANWB, BOVAG en KNAC de leden van de Tweede 
Kamer benaderd met een stemadvies.

Tijdens de stemming op 10 november is dit amendement verworpen! 
 
Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA en PvdD 
Tegen: D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, 
FVD en Groep Van Haga  
 
(bron: Voortzetting van de STEMMIN-
GEN (over het Pakket Belastingplan 
2023)
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Pech voor Wim Vervelde

Wim had de pech dat bij het aantrappen van de Horex, deze zich bokkig 
gedroeg.
De kickstarter sloeg op de onderkant van zijn rechtervoet en zorgde ervoor 
dat de gewrichtjes van de middenvoet a.h.w. verschoven werden.
Een operatie, waarbij een plaat gezet werd om de boel op zijn plaats te 
houden, was nodig en na verschillende complicaties is Wim nu weer op 
weg naar normaal.
Het gebeurde reeds in augustus, dus een hele lange hersteltijd en 
waarschijnlijk zal de voet met kerstmis weer enigzins te belasten zijn.
We wensen Wim een goed herstel, zodat de Horex weer een knal kan 
krijgen in 2023.

advertentie
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Horex laat Regina terugkomen
Bron tijdschrift Het MotorRijwiel (editie 180, oktober 2022)

Horex? Die waren toch failliet? En toen weer niet, en toen toch weer wel. 
En zoals het er nu naar uitziet weer niet, want op de Intermot presen-
teerde de roemruchte Duitse fabrikant deze Regina Evo, een retrobike met 
een dikke éénpitter in het vooronder!

De naam Regina grijpt terug op één van de meest succesvolle modellen 
van Horex ooit, de in 1950 gepresenteerde Regina. Dat werd een verkoop-
succes eersteklas, in totaal rolden er rond de 83.000 exemplaren van de 
band. Met de Regina Evo, een moderne interpretatie van het origineel, wil 
Horex nu deze oude tijden laten herleven.

Dat doet het met een bijzonder klassiek gelijnde machine mét een superli-
cht carbon frame en swingarm. Dat laatste is niet zo gek, want ondertus-
sen maakt Horex deel uit van de Duitse 3C Carbon Group AG. Samen ook 
met de lichte aluminium tank zet deze Regina Evo slechts 133 kilo droogge-
wicht op de schaal.

De ronde vormen, priemende koplamp, spaakwielen, zwarte accenten en 
vele chromen details doen het origineel uit 1950 absoluut eer aan. Een 
open en minimalistisch design ook, dat van bepaalde kanten zelfs wat 
futuristisch aandoet. Bij de Regina Evo draait het niet om high-end power, 
maar om purisme, getuige onder meer de 48 pk sterke, vloeistofgekoelde 
600 cc eencilinder in het vooronder, die overigens wel gewoon aan de 
Euro5-norm voldoet.

Verdere kenmerken van de Evo zijn onder meer een carbon (!) frame en 
swingarm, dubbele schijfrem voor (Ø 260 mm) met tweezuiger Beringer 
remklauwen (uiteraard met ABS), led kop- en achterlicht en een zesver-
snellingsbak. Simplistisch, puur, mooi. Nu maar hopen dat de Regina Evo er 
ook echt gaat komen!

foto voorpagina; de Horex Evo Regina in vol ornaat!
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Regina-Evo; nieuwe start van 3C –Group uit Landsberg

Zoals te lezen was in de diverse tijdschriften en te zien op de Intermot 
tweewielerbeurs in Keulen, was het een grote verrassing dat deze Regina 
Evo hier werd onthuld.
De toeschouwers dromden op de stand om deze Regina, met een uit-
erst licht carbon frame en een totaal gewicht van slechts 133kg, te beki-
jken. Deze Regina Evo is hier voorzien van een 600cc ééncilinder motor 
van SWM met vierklepskop en dubbele nokkenas, die een vermogen 
aangemeten kreeg van 48 pk.

Speedy Working Motors (SWM) onderdeel van de Shinery Group-China 
levert hier een reeds bekende motor,want in 2020 was deze motor al te 
zien in de SWM-500cc als Ace of Spade, dus nu naar alle waarschijnlijkheid 
opgeboord naar 600cc en een speciale cilinderkop, die zoals ze zelf zeggen 
door 3C is ontwikkeld.
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De tank is uit aluminium en van rode vlakken en biezen voorzien, zodat ze 
een beetje op de oorspronkelijke Regina lijkt. De zitpositie is hoog en het 
ziet eruit alsof iemand op een toiletpot zit.
Ongetwijfeld zullen het velen mooi vinden, maar een prijs van mininmaal 
€30-35.000,- zal afschrikken.
En eerlijk gezegd, waarom niet de motor van Honda erin gezet, zoals in de 
CB 350 RS met een boring van 70mm en een slag van 90,5mm, dus bijna 
identiek aan de Regina 350, een fijne langeslag motor. Deze motor wordt 
in India aangeboden voor € 3000,-.
Deze motor is net wat een moderne Horex nodig heeft, benzine inspuiting, 
een superlaag verbruik, hierdoor minimaal 500km te rijden, voordat er 
nieuw getankt hoeft te worden .
Ben benieuwd of deze Evo ook geleverd wordt. Tot nog toe zijn er slechts 2 
gebouwd, we gaan het afwachten.

AE
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Putsch-Berger de Horex-hoofddealer voor Nordrhein-
Westfalen!

Onlangs kwam ik in contact met Peter Templin, die me vertelde dat hij 
bij toeval erachter was gekomen dat het magazijn, waaruit destijds vele 
Horexen hun weg vonden, nog steeds bestond. Weliswaar in een deplora-
bele staat, maar interessant om daar eens op onderzoek te gaan.
Een afspraak met de nicht van mevr. Berger werd gemaakt en op een 
mooie oktoberdag werd koers gezet naar Wuppertal-Cronenberg, alwaar in 
een oud patriciërshuis de nicht en levensgezel te vinden waren.

Achter dit huis was een oude vervallen loods en dit was het doel van het 
bezoek. Misschien 
was er nog iets te vin-
den wat interessant 
genoeg was om in dit 
clubblad te vermel-
den.
Inderdaad was het 
verrassend dat de 
oude verkoopreg-
istratie vanaf 1949 
-1967 nog aanwezig 
was in een stellling, 
weliswaar in slechte 
staat, maar toch.
Zo valt erin te lezen, 
dat er een bestelling 
van 18.01.49 over 
107 stuks SB 35 is ge-
plaatst door de politie 
in Düsseldorf. 35 
ervan in de donker-
groene kleur, de rest 
zwart. Van 15 stuks 
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staat zelfs het framenum-
mer vermeld (JF 21411149-
JF 21491149-JF21471149-
JF21441149-JF21501149-
JF21351149-JF21511149-
JF21341149-JF21311149-
JF21451149-JF21361149-
JF21371149-JF21351149-
JF21401149-JF21201149).
Dus mocht je er hiervan 
ooit één vinden, dan weet 
dat die in de donkergroene 
politiekleur werden ge-
leverd voor de prijs van DM 
1775 + DM 80,- extra voor 
de speciale politieuitrust-
ing. Wat dat was, staat er 
helaas niet bij.
In december werden 
nogeens 12x SB 35 ge-
leverd met de volgende 
framenummers; JF 
21951249-JF22051249-
JF22291249-JF21891249-
JF21891249-JF22211249-
JF22111249-JF 
22071249-JF21961249-JF2241249-JF22231249-JF21991249-JF22091249).

Ook valt er te lezen dat het Horex-gereedschap niet door Horex zelf werd 
geleverd, maar door verschillende bedrijven zoals G. Schäfer voor steek-
sleutels, Fa. Hammes voor bandenafnemers, Fa. Frohn voor combinati-
etangen, Fa. Czirr voor schroevendraaiers en de Fa. Schumacher & Kisslig 
voor ringsleutels. Dat zijn dus mooie weetjes voor de insider.
Verdere SB bestellingen waren er, behalve in grijszwart, ook met een ver-
chroomde tank met een rood vlak en witte biezen, alsook met een zwart 
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vlak met blauwe biezen.
Ook interessant is een bestelling van 24.11.49 over een bestelling van een 
Horex, nieuw model met telescoop- en achtervering voor de prijs van DM 
1950-2000,-. Dit moet één van de eerste Regina’s zijn geweest. Zie hiertoe 
ook een interne mededeling van november 1949 aan de dealers, een inter-
essante historisch akte.

In een schriftstuk van 5.1.50 staat te lezen dat er minstens 800-1000 SB-
motoren gebouwd dienen te worden. Maar door het nieuwe model wordt 
het steeds moeilijker de SB nog te verkopen, slechts 4 stuks in de laatste 5 
weken volgens H. Hett.
In april 1950 werd de laatste SB35 voor een goedkopere prijs, ca. DM 60,- 
minder, nog verkocht o.a. naar de Fa. Elsebrock in Bocholt, dus hier om de 
hoek. Nadien was het alleen nog Regina wat goed verkocht werd.

In totaal kun je stellen dat er na de oorlog van de SB 35 ca. 800 tot 1000 
stuks werden geproduceerd.
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Originele advertentie van de Horex Regina
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In de loods waren o.a. nog een tiental krukassen te vinden van het type 0 
en Resident 250 en eveneens een tiental cilinders type Regina 0-02, allen 
in een slechte staat, alsmede 80 stuks krukaspennen van het type 0. Dus 
als iemand dat zou willen kopen, dan gaarne om melding daarvan.

Interessant was een emaille bord van de firma uit 1862 waarop te zien 
was waarmee de firma was begonnen, namelijk met het vervaardigen van 
zogenaamde schilmessen om de basten van de bomen te schillen. Helaas 
moest dat bord nog daar blijven.
AE
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De unieke, revolutionaire baanbrekende scooter

Voor degenen onder u, de autoliefhebber, vooral motor- en scooterfans, 
misschien kent u de Horex, een van de beroemde Duitse motormerken in 
het tijdperk voor en na de 2e Wereldoorlog. Zoals geciteerd op Wikipedia, 
werd het bedrijf in 1920 opgericht door Friedrich Kleemann, een financieel 
manager bij Rex Konservenglas Gesellschaft (REX-glasfabrikant) in Bad 
Homburg (Duitsland). In die tijd kocht hij een kleine motorfabriek genaamd 
Columbus Motorenbau AG, in Oberursel (Taunus).

1956 Horex Rebell 250 prototype scooter, de vergeten pionier van de mod-
erne scooters. (Foto van: http://bit.ly/2WRXteo )

En in 1923 Fritz Kleeman (zoon van Friederich Kleeman) die later een mo-
torfietsfabriek oprichtte genaamd HOREX-FAHRZEUGBAU AG. Hij ontleende 
de naam aan zijn stad, HOmburg en het bedrijf waar zijn vader werkte, 
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REX. Aanvankelijk bouwde Horex motorfietsen met Columbus viertaktmo-
toren vanuit Oberursel tot in 1925 Horex en Columbus fuseerden. 
 
Fritz Kleeman is ook bekend als motorcoureur en rijdt vaak op een motor-
fiets met de motor van Horex. Hij bouwde de eerste Horex “echte” motor-
fiets, met behulp van een 248 cc kopklepper GNOM-motor, geleverd door 
de Columbus-Engine-fabriek, die vervolgens tijdens de race door hemzelf 
werd getest. Het kan dus gezegd worden dat Horex door motorrijders is 
gebouwd voor motorrijders.
 
Het Duitse bedrijf produceerde een reeks opmerkelijke motorfietsen van 
250 tot 800 kubieke meter met eencilinder- en tweecilindermotoren. Tot 
de bekendste modellen behoren de Regina 350 eencilinder, voor het eerst 
geïntroduceerd in 1948, de prachtige, emblematische tweecilinder Horex 
Imperator 500 in 1951 en de 400 in 1954.

Dit scootermodel Horex Rebell 250 is vanwege financiële problemen nooit 
door het bedrijf geproduceerd. (Foto van: http://bit.ly/2NVaqA3 )
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Na verloop van tijd blijkt dat het Duitse merk ook ooit een geavanceerd 
scooterprototype heeft ontwikkeld genaamd de Horex Rebell 250 start 
van 1954 tot 1956. Ook al is deze scooter nooit geproduceerd door deze 
Duitse fabrikant, maar het figuur van deze scooter kan worden gezegd om 
een   inspiratiebron te worden voor de ontwikkeling van moderne scooters 
die tegenwoordig worden gedomineerd door veel merken uit Japan, zoals 
Yamaha en Honda.
 
Horex Rebell 250 heeft een slim en goed ontworpen frame, met één grote 
dwarse ruggengraat die tussen de voeten van de rijder loopt. Ook de mo-
torsmeerolie wordt erin vervoerd en daaronder hangt de motor, die, als je 
het opmerkt, heel erg lijkt op een moderne bromfietsconstructie.
 
De viertaktmotor is horizontaal gepositioneerd door de krukas en versnel-
lingsbak te volgen, waardoor het zwaartepunt wordt verlaagd en dichter 
bij de voorwielen komt, ideaal gepositioneerd vanuit een ruimtelijk per-
spectief. Met de algehele Rebell-lay-out zoals moderne motor- en scooter-
ontwerpers later aandacht besteedden aan de huidige tweewielige voer-
tuigen.

1956 Horex Rebell 250 scooter kan worden gezegd als de inspiratiebron 
van de moderne scooters. (Foto van: http://bit.ly/2WRXteo )
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Ja, je kunt je voorstellen hoe het visionaire idee van de Horex was toen het 
de Rebell 250 prototype scooter ontwierp en het een bron van inspiratie 
maakte voor de ontwikkeling van moderne scooters meer dan 6 decennia 
later, dus het verdient het om een   ‘unieke, revolutionaire baanbrekende 
scooter’ genoemd te worden. scooter.’
 
Als je dan goed oplet, de Horex Rebell 250 heeft een lang zadel voor twee 
personen, grote brede en lange trottoirs voor beide passagiers, de uit-
laat loopt onder het passagierscompartiment door, met de tunnel laag 
tussen de voeten van de berijder. En het schort aan de voorkant dat zijn 
voeten beschermt, was breed en aerodynamisch gebogen om de lucht 
te weerkaatsen. Dezelfde aerodynamica lijkt op de koplampen, die in de 
motorkap zijn opgesloten, grote voorvleugels, maar niet te lang, waardoor 
er een heel mooie rand ontstaat.

1956 Horex Rebell 250 scooterframe lijkt erg op een moderne bromfi-
etsconstructie. (Foto van: http://bit.ly/2WRXteo )
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Dan maakt de Rebell 250 scooter gebruik van een paar wielen gemaakt 
van exotisch magnesium met een diameter van 16 inch. Maar de interesse 
lag niet alleen in het gebruik van lichtgewicht, duur metaal voor de velgen, 
maar ook in de banden, die vanwege de wielmaat motorrijders waren (een 
ander “plus” van het model) en zelfs tubeless.

Aan de voorkant van de Horex scooter was gemonteerd met beugels en 
schokbrekers, terwijl de remmen voor en achter de trommelremmen met 
hydraulische bediening gebruikt! Voor een betere gewichtsverdeling en om 
het voorwiel meer op te laden en zo de grip te vergroten, rechts en links van 
de vorkhals en achter de koplamp, waren er 2 batterijen om het systeem van 
stroom te voorzien.
 
Het prototype van de scooter maakt gebruik van een Horex viertakt, een-
cilinder, luchtgekoelde, twee kleppen horizontale 250 kubieke voet motor 
met een gewicht van slechts 135 kg, en de motor kan een burst-vermogen 
hebben tot 18 pk, wat opmerkelijk is, zelfs met de gegevens van vandaag. 
Helaas is er tot nu toe geen informatie over het bestaan     van het prototype 
Horex Rebell 250-scooter. 
 
Interessant is dat de Horex Rebell 250 is gemaakt door de Franse ontwer-
per Louis L. Lepoix van het FTI-ontwerpbedrijf. Het werk van Lepoix zal 
in de toekomst worden gepresenteerd, aangezien hij andere zeer interes-
sante Duitse scooters uit de jaren 50 en 60 heeft ontworpen, zoals Walba 
en Bastert, Contessa (TWN) en Maïcoletta, een Champion-buggy gebouwd 
in Zweden, enz.

Door financiële problemen is het Horex nooit gelukt om zijn Rebel 250 
scooter in productie te nemen, terwijl het bedrijf in Europa al markta-
andeel verloor. In 1960 werd het bedrijf gekocht door Daimler Benz (waar-
voor het sinds ‘56 onderdelen produceerde) en werd de productie van 
motorfietsen stopgezet.
 

22



HOREX CLUB NEDERLAND     december 2022

Naast het maken van een scooterprototype blijkt Horex ook ooit een 50cc 
bromfiets te hebben gemaakt . (Foto van: https://bit.ly/2wBDzeS )

Het bedrijf vroeg in september 2014 faillissement aan en maakte eind 2014 
bekend dat alle werknemers waren ontslagen en de fabriek werd geslo-
ten. En 3C-Carbon Group AG wordt de nieuwe eigenaar van het motormerk 
Horex. Onder leiding van de curator, Rainer U. Müller van het advocatenk-
antoor Anchor Rechtsanwälte, kwam de 3C-Carbon Group AG als beste uit 
de bus in de zoektocht om Horex te kopen op 6 februari 2015. 
 
Vandaag zijn de rechten op het legendarische Duitse bedrijf eigendom van 
een nieuw bedrijf (3C-Carbon Group AG) - veel belovend - dat een zescil-
inder Horex VR6-serie heeft, die sinds 2013 op de markt zou moeten zijn.

23



HOREX CLUB NEDERLAND     december 2022

17 & 18 december

12 t/m 15 januari

14 & 15 januari

25 maart

14 t/m 16 april

26 t/m 29 mei

2 t/m 4 juni

Central Classics; Oldtimer motor en bromfiets beurs in ’t 
hart van Nederland. 10.000m2 beursterrein in Expo Houten 
met meer dan 230 standhouders. Op de FEHAC-stand zullen 
dit jaar 2 schitterende Horexen van Gerard Hilbers namens 
onze mooie club te bewonderen zijn. Meer informatie; 
www.centralclassics.nl

InterClassics 2023; MECC Maastricht staat in het teken van 
‹Dutch Grand Prix Classics›. In samenwerking met diverse 
musea en privéverzamelaars presenteert InterClassics een 
unieke collectie van F1 wagens gepresenteerd uit de For-
mule 1 geschiedenis van Circuit Zandvoort. Ook FEHAC zal 
met een stand en FEHAC Academy aanwezig zijn.

MotoVelo in het Autotron te Rosmalen. Oldtimerbeurs voor 
iedereen die geïnteresseerd is in tweewielers. Meer infor-
matie; www.oldtimerproducties.nl/motovelo

Motormarkt Hardenberg – Manege “Hoogenweg”, volgens 
sommigen de leukste motormarkt in Motorland. Meer infor-
matie; www.motormarkthardenberg.nl

VETERAMA Hockenheim. De grote markt in Europa op de 
Hockenheimring voor oldtimer auto’s en motoren. Meer 
informatie; www.veterama.de

HOREX BESTAAT 100 JAAR!!! 1923-2023. Tijdens de 67e 
Internationale Horex Sternfahrt tijdens het Pinksterweekend 
2023 zal dit heugelijke feit gevierd worden. Meer informatie 
bij Horex-Columbus-Freunde (horex-columbus-freunde@
gmx.de)

37e Horex Treffen Nederland 2023 bij de familie Hooykaas en 
Van Erp in Alphen (Gld), zie pagina 4 & 5
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