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Horex op het circuit van Zandvoort, alwaar Max Verstappen in 2021 met
grote overmacht triomfeerde. Hopelijk gaat hij dit kunststukje in 2022
nogmaals opvoeren!!
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Voorwoord
Het herstel van mijn been na de onfortuinlijke ontmoeting met de Poolse
automobilist gaat langzaam. Tweemaal per week probeert de fysiotherapeut, door middel van haast mishandelende Sumoworstel grepen, de
gewrichten en spieren bewegingen te laten maken, die voor het ongeval
normaal waren. Maar na deze doorstaande kwelling merk ik vooruitgang in
soepelheid.
Het lidmaatschap van de CNV vakbond heeft voor de tweede keer zijn nut
bewezen. Toen ik nog werkte heeft hun hulp bij een arbeidsconflict met
een werkgever uitkomst geboden. Uit loyaliteit ben ik na mijn pensionering
nog steeds lid van deze vakbond. En weer heeft deze organisatie er door
middel van hun rechtsbijstand verzekering ervoor gezorgd dat de schade
aan de motor en vervolg schade nu al uitgekeerd is. Waarvoor hulde voor
het CNV.
Met behulp van de bijna oneindige voorraad onderdelen van ons bekende
leverancier uit Dinxperlo is de schade aan de Regina weer bijna hersteld.
Alleen het verfommelde gereedschap kastje zal nog wat werk geven. Onze
zoon Wouter heeft de Horex getest en als opmerking gehad dat het stuur
nog wat scheef stond (zie foto kaft). Samen hebben we dit euvel verholpen.
De volgende stap is het weer in elkaar bouwen van het Resident blok. Bij in
een eerder vermeld voorwoord van een tourrit van de Vereniging Interessante Motorrijwielen produceerde het blok verontrustende geluiden.
De motor is op de aanhanger uit Friesland terug gekomen. Ook voor de
Resident heeft Albert voor de revisie van de krukas en andere benodigde
onderdelen gezorgd. Maar deze klus zal wat langer duren, want ik ben nog
wat belemmerd in mijn bewegingen.
Festina Lente is een wijsgerige spreuk en staat boven mijn garage deur.
Daar geef ik graag gehoor aan.
Groet Gerard.
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36e Internationale Horex Treffen Nederland
(10 t/m 12 juni 2022 te Groenlo)

Beste clubgenoten en Horex-liefhebbers.
Over een week of 10 is het alweer zover, het
befaamde Horex Treffen. Zoals in de vorige
editie reeds te lezen was, zal de Achterhoek
in 2022 weer eens ‘the place to be’ zijn!
Boerderij Camping Groot Antink in Groenlo zal
ruim plek houden voor onze club, zodat we
voldoende ruimte hebben voor al ons vertier
en plezier.
De eerste aanmeldingen zijn alweer even binnen. Ditmaal waren Jogchum
en Gerry de Jongh samen met Lutina Woordes de allereersten! Voor Lutina
was de keus natuurlijk niet zo moeilijk, aangezien zij al wel weet wat de
Achterhoek allemaal te bieden heeft. Maar ook erg goed om te zien dat er
ook zoveel enthousiasme is vanuit andere regio’s in Nederland. En geef ze
eens ongelijk, veel mooier vind je de plekjes in Nederland niet.
Geen twijfel dus en dat zou voor ieder ander ook niet mogen gelden. U
bent allen meer dan welkom in Groenlo, dus meldt u zo spoedig mogelijk
aan via het inschrijfformulier (meegestuurd in het decemberblad).
Mocht u dit formulier niet meer hebben, download het formulier dan van
onze club-website (www.horexclub.nl).
Ook kan er ook per mail aangemeld worden via eringfeld@gmail.com Laat
dan even de n.a.w.-gegevens achter, aantal personen, aankomst vrijdag/
zaterdag, overnachting per tent/caravan/camper, type motor en of u wilt
meegenieten van de barbecue op de zaterdagavond.
Komt allen, u zult er geen spijt van krijgen.
Hartelijke groeten van de organisatie.

HOREX CLUB NEDERLAND

maart 2022

4
Mijn vader had een Horex Regina
Een auto konden we ons niet veroorloven. Dus voor het dagelijks vervoer
waren we afhankelijk van een motor met buddyseat. Door de weeks ging
mijn vader door weer en wind met zijn Horex naar zijn werk. Bij de prikklok
aangekomen stond de motor op zijn standaard met zijn typische lage
ritme ploffend te wachten om vervolgens onder het afdakje geparkeerd
te worden. Om dan ‘s-avonds met 1 kick (volgens mijn vader) weer aan te
slaan om hem naar huis te brengen.
In het weekend bracht de Horex de hele familie naar Oma. Dat vereiste wel
wat ritjes op en neer.
Pa + 2 kleine zonen heen. Daarna alleen weer terug en vervolgens met Ma
en de jongste dochter tussenin nogmaals naar Oma. En een paar uurtjes
later alles weer omgekeerd.
De Horex heeft vele jaren trouw dienst gedaan, maar op enig moment
moest er steeds vaker gesleuteld worden, en toen de motor voor de
zoveelste keer in onderdelen in kratjes lag, heeft mijn vader een DKW
gekocht en de kisten met onderdelen aan een liefhebber verkocht.
Op een warme zondag een jaar later zaten we in de tuin en mijn vader
stond opeens op. Ik hoor een Horex zei hij. En ja hoor, 1 minuut later kam
de nieuwe eigenaar met de gereviseerde Horex voorrijden.
Zo’n 50 jaar later vertelt mijn vader het verhaal van zijn Horex en ik tik
het woord Horex op mijn computer, en ja daar stonden diverse plaatjes
en zelfs een advertentie van iemand die een Horex Regina 350 te koop
had staan. Heeft tientallen jaren in een schuurtje gestaan en is rijdend
weggezet.

HOREX CLUB NEDERLAND

maart 2022

5
Het zou wel leuk zijn om zo’n motor weer wat op te knappen, zeg ik tegen
mijn vader, en besluit op de advertentie te reageren. De advertentie bleek
wat onwaarheden te bevatten, zoals jullie op de foto kunnen zien, maar
desondanks besloot ik het ding in de aanhangwagen mee te nemen.
Thuis aangekomen bleek er aan los roest net zoveel aan in de
aanhangwagen achter te blijven als dat er aan motor uitgetild werd. Ik heb
mijn zonen die kwamen helpen zelden zo hard horen lachen.
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Om een lang verhaal kort te maken. Uit sentiment ben ik er toch aan
begonnen en heb het project af weten te maken. Het heeft een jaartje of
5 geduurd, zie hier het resultaat. Ik ben er trots op. Mijn vader trouwens
ook.
Helaas heb ik geen kenteken. Dus ik heb slechts een paar illegale ritjes
gemaakt. Als iemand daar een oplossing heeft, hoor ik dat graag.
John van den Hout
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Techniek; reparatie bougie-schroefdraad van cilinderkop
Misschien is het u ook al eens overkomen dat bij het demonteren van de
bougie, of er scheef indraaien van de bougie, de schroefdraad in de cilinderkop vernield is. Met de volgende handelingen
heb ik een helicoilbus in de kop gemonteerd. Op
deze wijze hoeft de cilinderkop niet gedemonteerd
te worden.
Om te voorkomen dat tijdens de bewerking de
spanen in de verbrandingsruimte komen heb ik een
hulpstuk gemaakt. Op een Trespa-plaatje (zou ook
b.v. multiplex kunnen zijn) de contour van de flens
van de carburateur afgetekend.

Met een doorslijpschijf het hulpstuk uitgeslepen.
Boutgaten geboord en in de center een gat geboord
ter grootte van een fietsventiel. Ook op een rubber
plaat de contouren uitgeknipt en dezelfde gaten
geponst.
Ventiel in center van rubber en Trespa gemonteerd.
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Carburateur verwijderd. Trespaplaat met rubber gemonteerd en
ventiel door middel van hulpstukje
aangesloten op de bandenpomp
van compressor.

Ruimer/tap en bougiehulzen zijn te koop
bij de automateriaalhandel.

Draad ruimer/tap lichtelijk ingesmeerd met bijgeleverd smeermiddel.
Ruimer met tap in bougiegat geplaatst. Motorstand zo geplaatst dat
de inlaatklep net even geopend is,
uitlaatklep is dicht, en een kleine
overdruk van 1 a 2 bar op het ventiel
gezet.
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Zorg ervoor dat de ruimer/tap recht
in het bougie gat zit. Ruimer/tap met
dopsleutel en ratel draaiend de cilinder in
brengen (stevig aandrukken).
Door de overdruk in de cilinder worden de
spanen tijdens het ruimen en tappen naar
buiten toe geblazen.
Tap tot het eind in brengen daarna uitdraaien.

De spanen met stofzuiger verwijderen, dan het smeervet met remreiniger
verwijderen en schroefdraad ontvetten.
Schroefdraad van de bougie met weinig vet insmeren en helicoil huls op
bougie draaien. De helicoil huls met weinig borgmiddel in getapt gat plaatsen en indraaien.
HOREX CLUB NEDERLAND
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Na 24 uur de motor starten, de bus zal nu vast in de kop zitten, en de bougie kan weer gemonteerd en gedemonteerd worden.
Gerard Hilbers
advertentie
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Restauratie Victoria KR 35 Pionier
Mijn kameraden en ik reden zo’n 45 jaar geleden voor de lol met deze
Pionier in een grindgroeve.
Op een gegeven moment kwam dit oude Duitse vooroorlogse model in
mijn bezit. Hiermee begon
mijn passie voor motoren.
Toen ik een verlate stage begon bij een sport- en racewagenbedrijf in
München, hielpen de nieuwe collega’s (met veel kennis) die nieuwe een
beetje met zijn hobby. Daarom heeft mijn Victoria motor
nu bronzen klepgeleiders met asafdichtingen. En omdat met Alpha Romeo
racewagens
werd gereden, zijn met natrium gevulde racekleppen geïnstalleerd.
Ik heb destijds het motorblok ook laten zandstralen (prototype look).
Toen ik twee jaar geleden, terwijl ik op zoek was naar iets anders, dozen
met motorfietsonderdelen vond, herinnerde ik me mijn kinderdromen
weer. Omdat ik in de gelukkige positie ben
om vrienden te hebben die bijzonder veel tuning-ervaring hebben, kon er
met hun hulp zo’n kunstwerk ontstaan!
Nadat duidelijk was dat de Pionier zou gaan rondwaren in het huidige wegverkeer, is de motorfiets volledig opnieuw opgebouwd vanuit de originele
optiek als basis.
45 jaar geleden, bij het sportwagenbedrijf, werd de Mahle-zuiger nieuw
geleverd en de cilinder
geslepen. Ook werden alle kleine chassisdelen en de wielnaven verchroomd. De krukas is met
geharde krukpennen gereviseerd. Verchroomde velgringen en een Pegasus
zadel met
duozitje waren toen nog gewoon te koop.
Het frame met vork werd gezandstraald, het balhoofd op dubbele ringkogellagers met afdichting omgebouwd, de klinknagels op de beklede Springer-vork gelast (klinknagel-look).
Het raamwerk, met behulp van het uitstekende Victoria Pioneer KR35
boek, origineel met handlijning gelakt.
Een 19” Superbike RVS voorspatbord en achter het originele bagagerek
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met racebeugel, evenals extra stutjes om de demper aan te monteren
en een RVS achterspatbord van een 750cc Norton Commando. Hierop
een achterlicht van een Jawa 350 TS, de kentekenplaathouder van H-D
Sportster en de dempingsrubbers voor de aan het zadel vastgeschroefde
duozitje. In de remtrommel konden nieuwe aluminium remschoenen met
Ferodo-voering toegepast worden.
De motor heeft nieuwe kogellagers, sommige met afdichtringen, de dubbele rollagers
(Müllerlager van firma Otto Bayer OBS) zijn nog nieuw verkrijgbaar. De
primaire aandrijving op duplex ketting met KR35SS koppelingsmand +
geleiderail en de nokkenaandrijving met tandwielen (Regina 3/4) en als
klap op de vuurpijl een wisselstroomdynamo (Ducati Panigale 1299) met
450W, (krukas-adapter gemaakt van een afgedraaide Noris gelijkstroomrotor) en een MOSFETS-gelijkrichter. Het gezandstraalde ruwe motorcarter werd glad gemaakt middels glasstralen en voorzien van een hittebestendige blanke lak.
Het aandrijftandwiel, zonder hals (firma Heumann), passend bij een DID428 motorketting op de grof gecadmeerde remtrommel (Victoria oldtimer). De voorwielremkabel is afkomstig van Honda
(4mm CB-750K7 koppelingskabel) met remlichtschakelaar (Jawa 350TS).
De sportuitlaat met dempers zijn gemaakt voor een Regina 4 (Albert Eringfeld).
De elektra is ontworpen voor de gewenste rijveiligheid, LED knipperlicht
aan het stuur en op de kentekenplaathouder (Motogadget), een LED kentekenplaatverlichting, H4 koplampen met verticale ribbels in het glas, een
VDO snelheidsmeter (fluorescerende cijfers met blauw LED-licht). In de
gereedschapskist van de Columbus SR35 (bijna identiek voertuig) bevindt
zich contactloze ontsteking (Electronics Sachse MHP) alsmede de volledige
stekkerverbinding en zekeringen.
De telleraandrijver (tacho) was niet beschikbaar voor een redelijke prijs een Franse dubbelzijdige aandrijving is de vervanging. De niet-gepolijste
handfittingen met alle functionele schakelaars voor knipperlichten en
verlichting komen uit de VS als offroad accessoires. De banden zijn van
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Heidemann (eigenlijk Metzler-Block).
De stickers (Victoria) konden alleen als voorbeeld worden gebruikt (vanwege de leeftijd helaas niet meer afneembaar).
De tank (45 jaar geleden niet meer te vinden) zwaar verroest en gedeukt,
was beschikbaar
via internet (vanuit Oostenrijk).
Mijn Pionier komt niet overeen met een museumstuk, maar zou wel gezien
kunnen worden als een evolutie (zonder oorlog). Ik bezit ook een Norton
Commando 961 Sport (uit 2012), die ook overal aangezien wordt voor een
naoorlogse motorfiets.
Overigens ter afsluiting van dit relaas; de Pionier slaat op de 1e trap aan en
voor is het best fascinerend dat de in 1938 ontworpen motor als een “hedendaagse” sportmotor loopt!! Uit de rustige vrijloop, zo’n 600 tpm, komt
hij direct op toeren zonder haperingen. En met de dubbele geluiddempers
klinkt het als een tweecilinder – legendarisch.
Karlheinz W. Göhner
München
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Regina aan het roer

Overgenomen uit het blad ‘Oldtimer Markt’
nummer 9 (september) 2021
Tekst; Dirk Ramackers
Foto’s; Holger Neu / W. Laubersheimer
Vertaling; M. Eringfeld
53 jaar geleden gingen Werner Laubersheimer en zijn Horex Regina 400
een symbiotische relatie aan die 600.000 kilometer later steeds dagelijks
in stand wordt gehouden. Een ontmoeting op locatie met iemand die zijn
klassieker altijd als bedrijfswagen heeft gebruikt.
Het meest indrukwekkende moment in het leven met de Horex Regina
400 vindt niet plaats aan de Zuid-Franse kust of op de transitroute door de
DDR, maar thuis in januari. Werner Laubersheimer: “Toen waren er nog
echte winters en vaak zoveel sneeuw dat ik de steile weg naar ons huis
niet op kon. Toen liet ik de Horex in het bos achter. Toen ik de volgende
ochtend om zes uur na het ontbijt met spek en eieren bij de besneeuwde
motorfiets kwam, de ontstekingspin induwde en de twee richtingaanwijzers door de laag sneeuw gloeiden - dat was altijd een magisch moment!”
De destijds opgeleide elektromonteur en gestudeerde communicatietechnicus pendelt dagelijks van de Palts naar Bensheim an der Bergstrasse,
80 kilometer verderop. De Regina is lang een alledaags en commercieel
voertuig geweest, maar het zijn de ontberingen van de 100-mijlsdagen
die zijn zwakheden onthullen. “Zo bleven de bevestigingsbouten van de
motor afbreken, zelfs dikkere schroeven boden geen oplossing. Tijdens
onderhoudswerkzaamheden heb ik ooit de aandrijfketting te veel gespannen - en zag ik de motor opzij gaan! Het maakte een ‘klik’. “Laubersheimer
monteert een plaat op het motorhuis rechtsachter en schroeft deze vast
aan een beugel die aan het frame is gelast. Vanaf nu neemt deze constructie de trekkrachten van de ketting over - en brekende bouten zijn verleden
tijd...
De geschiedenis van deze relatie gaat vele jaren terug. Het begint aan
het begin van de jaren zestig in Werners geboorteplaats Burrweiler, waar
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Ardèche of Zee-Alpen; na de race gingen we altijd een week op motortour
met camping in de bergen of naar een kleine baai aan de kust

De Koningin uit Bad Homburg, af fabriek zag de Regina - hier een 350er uit
1953 met dubbele uitlaat - er iets anders uit

een dorpeling een Horex Regina bezit, die hem af en toe op de glooiende
hoofdweg laat rollen en hem vervolgens in de omgeving rondhobbelt. “Dat
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heeft me als kleine jongen altijd gefascineerd.” Hij is niet bevooroordeeld,
zijn vader werkt als keldermeester in de wijnbouw, zijn moeder in de toen
nog bloeiende schoenenindustrie. In 1968 raapt de 15-jarige zijn moed
bij elkaar en vraagt de buurman om hem de machine te verkopen. “Mijn
idee was om hem klaar te maken zodat hij op tijd kon rijden voor mijn 18e
verjaardag!” Met oma’s hulp en miniklusjes schraapt hij de gevraagde vijf
DM (Mark) voor de 400-er bij elkaar.
“Toen volgden twee teleurstellingen. Allereerst was in de buis naast de
cilinder geen koningsas die hierin draaide, zoals ik had gedacht. En ten
tweede woonden mijn ouders, in tegenstelling tot de vorige eigenaar, niet
op de helling. Kickstarten was niet mogelijk vanwege de zwakke batterij,
en duwen kon ik vergeten.” Al snel besluit de jonge knutselaar de stroomtoevoer van de radio af te tappen om tijdens het kicken een vonk op te
kunnen wekken. Een paar rondjes door het dorp zijn immers genoeg, maar
meer zit er voorlopig niet in.
Leerlingjaren zijn geen mannenjaren, realiseert de stagiair zich al snel
pijnlijk. “Ik kreeg een loon van 150 mark. Ik moest er 100 thuis laten en het
buskaartje naar Landau kostte 36 mark. Om het buskaartje uit te sparen
en zodoende te kunnen investeren in de Horex, kocht ik een fiets...” De
financiële doorbraak komt met een vakantiebaan als vuilnisman: “Er was
niet alleen 50 mark per dag, ik kwam bij het ophalen van het grofvuil ook
in alle achtertuinen terecht!” Binnen een jaar verzamelt de Horex-fan, die
nog steeds geen rijbewijs heeft, voor centenbedragen tien Regina’s, twee
Residenten en twee Imperators.
Kort daarna zijn de leertijd en “vodden” achter de rug, en de aankoop van
oude motorboeken met Klacks’ schroevendraaierbijdragen over het thema
Regina helpen de Palts om dieper in het ééncilinder-onderwerp te komen.
Dat is ook hard nodig, want vanaf nu dient de Horex als dagelijkse basis om
naar de universiteit te pendelen - en als vluchtvoertuig naar Berlijn wanneer de dienstoproep in de brievenbus fladdert.
Een van de zwaarste ritten op volle snelheid van paard en ruiter begint op
de Spree, op de langeafstandsklassieker Bol d’Or in Le Castellet bij Marseille in het zuiden van Frankrijk: “Ik vertrok om drie uur ‘s nachts en kwam
toen door de grenscontroles en over de transitroute en stopte ‘s middags
bij mijn bank in Karlsruhe om Francs te halen. Ik vervolgde mijn weg door
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Geoptimaliseerd; sinds de
steunplaat met framebeugel
de krachten van de trekkende
ketting opneemt, houden de
motorbouten het uit

Zwitserland en om 22.00 uur bereikte ik
Grenoble, waar ik eigenlijk een kamer wilde hebben.” Maar er is geen plaats, alleen
een gehaaste Franse motortourgroep met
nonchalant geklede reisgenoten die ook
naar de race gaan en vragen de Duitser
om hen te volgen. Het gaat gehaast door
de nachtelijke Maritieme Alpen totdat
een van de coureurs eerst zijn talent en
dan zijn grip op de weg verliest. “Gelukkig
gebeurde er niets behalve een paar krassen op de motorfiets en de passagier - en
Le Castellet is slechts op een steenworp
afstand.” Om drie uur ‘s nachts zet Werner
zijn tent op - na precies 24 uur en 1.600
kilometer met bijna geen pauzes.
Dergelijke martelingen zijn ook mogelijk
omdat de Horex, dankzij enkele verbeteringen nu snel en betrouwbaar is. Zo
oscilleert een gesmede Wahl-zuiger in de
cilinder, waardoor de compressie oploopt
tot 10:1 en heeft Werner uit de talrijke serie nokkenassen degene met de meest opvallende profielen gekozen voor
de grootst mogelijke vulling. Met de verhoogde belasting wordt rekening
gehouden door een tandwieloliepomp met een hogere toevoersnelheid,
die de fabriek heeft geïntroduceerd als onderdeel van een late modelupdate. Deze pompt het smeermiddel door een fijnfilter in de retourstroom.
In combinatie met hoogwaardige hoofdlagers met messing kooien gaat de
krukas nu ruim 100.000 kilometer mee. De motor brengt tot 30 pk in de
aandrijving, die is geoptimaliseerd met een interne primaire kettingspanner en een cilindrisch rollagerrichting versnellingsbak. De beloning voor
de inspanning: 120 km/u continue rijsnelheid en ga zo veel druk, “dat een
BMW R75/5 het moeilijk heeft om de Horex op de landweg bij te houden”,
lacht de man uit Palts een beetje koket.
Werner’s Regina blijft de enige constante als je de foto’s doorkamt die de
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Medewerker met Michel-BMW; de
boxxer was zo brutaal luid, dat ik
elke nacht wakker werd als hij op de
eindstreep afstevende

De Yamaha YZR750 (OW31) had zo’n
ruwe kracht dat het voorwiel nog in
de vierde versnelling de lucht in ging
enthousiaste hobbyfotograaf mee terugneemt vanuit de jaarlijkse toeren
met zijn kliek naar Zuid-Frankrijk. Terwijl de 400-serie aanvankelijk werd
omringd door moderne motorfietsen, domineerden BMW-boxers en Guzzi
eind jaren zeventig, gevolgd door de Honda Bol d’Or en Suzuki GS1000.
Terwijl de maatjes de motor al lang als een vrijetijdsbesteding beschouwden, moet de Horex nog elke dag zwoegen - “Ik had noch een auto noch
een rijbewijs, dat kwam pas veel later.”
Maar de Regina is niet alleen het middelpunt van mobiliteit, ze ontwikkelt zich ook tot het professionele epicentrum van de Burrweiler:” Toen
de eerste Horex-bijeenkomsten kwamen, nam ik altijd een paar verouderde regelaars mee, die me elke keer enthousiast uit de handen getrokken werden. Op een gegeven moment typte ik een stuk papier op de
typemachine en liet het kopiëren met de boodschap dat ik regelaars en
dynamo’s aan het reviseren was. Ik heb de stukjes papier bij de Veterama
uitgedeeld, die toen nog de Fugger Markt heette, en kort daarna kon ik
deze werkzaamheden simpelweg niet meer aan! Een paar maanden later
besloot ik dan ook mijn goedbetaalde baan bij een fabrikant van systeemelektronica op te zeggen en voor mezelf te beginnen.”
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De beslissing komt precies op het juiste moment, want bij Bosch Service
krijgen oldtimerliefhebbers alleen maar verbijsterde blikken als ze met een
40 jaar oude regelaar of een dynamo in de hand aan komen zetten. Het
bedrijf genaamd ‘Laub Tee’ groeit en gedijt snel en biedt van tijd tot tijd
werk aan 15 medewerkers die niet alleen de elektrische componenten van
klassieke auto’s reviseren en ontstekings- en besturingselektronica vervaardigen, maar ook de generatoren van treinwagons reviseren.
Vandaag hebben zich meer motoren verzameld in de ruime garage naast
de Regina, welke natuurlijk het middelpunt van de rij is. Bijvoorbeeld een
Yamaha XS 650, een Guzzi-zijspan in aanbouw, een recent aangekochte Le
Mans 2, een Triumph Tiger 650 en zoveel meer. “Maar ze zijn er allemaal
pas de laatste vijf of zes jaar bijgekomen”, benadrukt Werner. Zoals ook de
vroege Citroën CX, die wordt gebruikt als hondentransporteur tot grote
vreugde van de grote, vriendelijke pelsbol
van het geslacht Leonberger. Want Benno
zou absoluut niet passen in de kleine 500
Steib, die op vier punten aan de Regina
is geschroefd. En hun geschiktheid voor
dagelijks gebruik bij het winkelen is enorm
toegenomen, want “Ik doe nog steeds de
meeste dingen met deze motorfiets”, benadrukt de man uit de Palts.
Deze loyaliteit vloeit ook voort uit de ervaring van het vreemd gaan, bijvoorbeeld met
een Ducati 860 GT tijdens de Berlijnse dagen.
Dat iemand in het koude oosten van Duitsland op het idee zou komen om deze diva
het hele jaar door te gebruiken als dagelijks
voertuig zouden ze in het zonnige Borgo
Panigale zeer waarschijnlijk als een bizar
idee beschouwd hebben. Dit functioneerde
In plaats van de Bing; de
dan ook absoluut niet, herinnert Werner
zich: “Het ding was zo zwaar dat de toen nog Amal-carburateur is prestatiebevorderend, goedkoop
gebruikelijke geplaveide straten een ware
en slijtvast
beproeving werden – op de Horex juist het
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De basis van de
onderdelenvoorraad werd gelegd
als vuilnisman als
vakantiebaan;
verplichte pauzes
vanwege gebrek
aan reserveonderdelen komen
bij Werner Laubersheimer niet
voor

Constructief gerijpt en met overvloedige wandsterkte hoogwaardig
gemaakt; het opengewerkte blok
toont de opbouw van de Reginaééncilinder

tegenovergestelde!” Tijdens een slechte winterrit
met sneeuw vanuit Hannover moet de Berlijner
in spé de GT op de stoep
demonteren en het zout
onderdeel voor onderdeel
in zijn appartement verwijderen. Als de Ducati even
later een nieuwe eigenaar
vindt, heeft Werner in
ieder geval een trauma
overgehouden aan de verticale schacht van de Duc
en is hij sindsdien erg blij
met de ohv-kleppen van
de Regina.
Dus 600.000 kilometer,
afgelegd in ruim 50 jaar. De
graadmeter voor deze kilometerstand is niet de vijfcijferige kilometerteller op de Regina-snelheidsHOREX CLUB NEDERLAND
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meter, maar het feit dat de zesde krukas nu ronddraait in het nog intacte,
maatvaste huis en elke as heeft een goede 100.000 volgemaakt. “De motor
is prachtig ontworpen en de materiaalkwaliteit staat buiten elke twijfel”,
prijst de fan. Hij heeft altijd een kant-en-klare reserve-as op de plank liggen, waarvan de montage gelijk staat aan een zaterdagvingeroefening voor
de ervaren schroever. “Alleen uitlijnen vereist voorzichtigheid en finesse en
is wat complexer omdat het blok alvast proefondervindelijk moet worden
geplaatst”, legt hij uit.
“Horex heeft mijn leven gevormd”, zegt de 68-jarige met een ondertoon
van verbazing over de toevalligheden van het leven, waarvan we vaak
menen de stuurman van ons lot te kunnen zijn. Met Werner Laubersheimer stond de Regina vaak aan het roer – en die heeft daar behoorlijk
goed werk verricht…

Rond de 30pk levert de ééncilinder, wat genoeg is voor een reistempo van
120 km per uur en een speels rijgedrag met de 500 Steib
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