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Voorwoord

Mijn been herstelt voorspoedig, en dus heb ik de Horex naar buiten gerold. 
Alleen het op en afstappen van de motor geeft nog wat moeite, maar het 
rijden gaat weer prima. We hebben al enkele korte toertjes gemaakt en 
het voelt goed aan. Om toch op “safe” te spelen ben ik van plan het aanko-
mende treffen deel te nemen op mijn Regina met zijspan. Eerst nog de olie 
verversen en testen, want op het treffen komen met een motor die het 
niet doet schaadt mijn reputatie. 
Gelukkig gebeurt dit weinig bij leden van onze club (wie de schoen past?)  
 
Het treffen in Groenlo belooft 
weer een prettige samenkomst 
te worden, waar we na uitstel 
van twee jaar, reikhalzend uitki-
jken. De organisatoren zeggen 
dat we geen spijt zullen krijgen 
van ons bezoek. Als Sint Christ-
offel ons beschermt op onze 
reizen, en de Achterhoekers ons 
motorfeest organiseren kan er 
niets meer mis gaan.

Voor ons allen geld: Spectemur 
Agendo, maar vooral Vladimir 
Poetin zou zich hiervan bewust 
moeten zijn. 
Ik hoop op vreedzamere tijden 

Tot ziens op het treffen.
Gerard
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Foto onder; Timmelsjoch Museum vóór 
de brand in 2021 / foto rechts; schil-

derij van Sint Christoffel in het museum 
(hoogstwaarschijnlijk verloren gegaan) 

- foto’s gemaakt door Gerard Hilbers, d.d. 
20-08-2019

Horex Treffen Groenlo 2022

Beste mensen van onze mooie Horex Club.

Het ziet er naar uit dat we dit jaar eindelijk weer eens een gezellig treffen 
kunnen organiseren, zonder dat Corona roet in het eten gooit. Het is dan 
ook alweer 3 jaar geleden dat we onze passie met elkaar konden/mochten 
delen, dus mag je het komende treffen natuurlijk niet missen.
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Het belooft een mooi samenzijn te worden in Groenlo in de mooie Achter-
hoek. De campingeigenaar (Ted) heeft speciaal voor onze club een extra 
groot stuk gras aangelegd, zodat we met z’n allen bij elkaar kunnen staan, 
zonder dat het te krap wordt. En anders kunnen we alsnog gebruik maken 
van de rest van het grote kampeerterrein. Alle hapjes en drankjes worden 
tevens door Ted en familie geregeld, zodat we er als club nagenoeg geen 
omkijken naar hebben (meer tijd voor praatjes over alle mooie aanwezige 
moteren!).

Heb je je dus nog niet ingeschreven, doe dat dan alsnog. Je weet niet hoe 
we er volgend jaar voor staan, maar je weet wel dat het nu in 2022 al-
lemaal mogelijk is! Dus pak die kans en schrijf je in.
Het inschrijfformulier heb je al eens ontvangen met het afgelopen decem-
berblad, maar mocht je deze niet meer terug kunnen vinden, kan deze ge-
download worden 
op de website van 
onze club; www.
horexclub.nl (je 
ziet de aankondig-
ing direct in beeld 
met een linkje 
naar het formu-
lier).

Hopelijk zien we 
elkaar op 10-12 
juni in het mooie 
middenoosten van 
Nederland, hoe 
meer zielen hoe 
meer vreugd!

De organisatie
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Mededelingen van de Penningmeester
Financieel verslag 2021

Hierbij presenteer ik de jaarrekening 2021, met een negatief resultaat 
van (schrik niet!)  -€ 986,12
In 2021 hadden wij  € 950,48  aan inkomsten (contributies, donaties, 
rente op de spaarrekening) en  € 1.936,60 aan uitgaven. Dit betekent, dat 
onze club ruim 2 keer zoveel heeft uitgegeven, als dat er inkomsten zijn!!!

Ter toelichting wil ik het volgende opmerken:
1. Vanaf 23 februari 2020 heerst het Covid-19 virus in Nederland en de 
ons omringende landen. Daardoor zijn voor het 2e jaar op rij alle niet 
noodzakelijke, resp. niet essentiële, activiteiten op last van de overheid 
geannuleerd. Dus helaas ook ons Horex-weekend, dat dit jaar in Groenlo 
georganiseerd zou worden. Er zijn geen kosten voor de voorbereiding 
gedeclareerd. Helaas zijn er dus ook geen inkomsten te melden.
2. Door het annuleren van het weekend zijn er ook geen verkopen uit de 
clubwinkel.
3. In 2021 heeft Mikel Eringfeld weer vier edities van ons mooie clubblad 
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 gestegen. Na aftrek van de kosten 
van het clubblad blijft er van onze contributie van € 25,- nog slechts € 
1,06 over voor alle overige kosten!
4. Om kosten te besparen hebben wij twee maatregelen genomen:
- Het gewicht van één clubblad (incl. envelop) zal voortaan maximaal 50 
gram zijn, zodat de zending met één postzegel van 2 punten verstuurd 
kan worden;
- Vanaf december 2020 versturen wij de jaarlijkse contributiebrief per 
e-mail, zodat deze niet meer meetelt met het gewicht per zending. Daar-
voor is het nodig dat onze administratie beschikt over de correcte e-
mailadressen van onze leden. Inmiddels hebben wij dit van 60 leden. De 
overige leden (9) hebben ons betalingsverzoek nog per post ontvangen. 
Wij hebben hen verzocht hun e-mailsadres aan de club door te geven. 
Wij roepen ieder op om de contributie in december per automatische 
overschrijving te betalen.
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5. Ook in 2021 is onze website www.horexclub.nl door onze webmaster, 
Frank Bloemsaat, 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 + domeinregistratie + host-
ing zijn dit jaar € 72,16.
6. Het lidmaatschap van de FEHAC (de Landelijke Federatie van Historische 
Motorrijtuigen Clubs) kostte € 172,50
7. Het bestuur heeft dit jaar alleen via e-mail gecommuniceerd. Er zijn 
geen onkosten gedeclareerd.
8. Het aantal betalende leden is gedaald van 71 in 2019 naar 69 in 2021. 
9. De rente op de spaarrekening bedroeg (net als in 2019 en 2020) een 
schamele 0,01% (€ 0,48 of wel één ½ postzegel!). Achterstanden bij de 
contributiebetalingen zijn verder teruggedrongen. Per 31-12-2021 had 
slechts één lid zijn contributie nog niet betaald. Lof voor alle overige leden 
voor hun stipte betaling! 
10. Het tekort van -€ 986,12 onttrekken wij aan het vermogen van de club, 
dat hierdoor zakte naar € 4.827,84. Om op onze betaalrekening een positi-
ef saldo te houden hebben we € 318,43 van de spaarrekening overgeboekt 
naar de betaalrekening!

Tenslotte:
Omdat het clubweekend in Groenlo voor de 2e keer is geannuleerd is er in 
2021 ook geen contrôlecommissie geweest om de financiële administra-
tie 2019 en 2020 te controleren. Gelukkig zal het clubweekend 2022 wél 
doorgaan. Daarom zal de kascontrôlecommissie drie 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?
Ik wens ieder een gezond en veilig Horexjaar.

Met vriendelijke groet,
Paul Hoornweg
Penningmeester
9 mei 2022
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Help yourself met deze tips

Een gebroken gaskabel:
Mocht onverhoopt een gaskabel het begeven of een nippel breken, dan 
kan men in de eerste of tweede versnelling toch nog rijden. Hiertoe draait 
men de gasschuifinstelbout-sw = 9mm verder omhoog, deze zit schuin 
aangebracht op de carburateur, zodat men met geringe snelheid verder 
kan tuffen.

Een gebroken koppelingskabel:
Mocht ook hier onverhoopt de koppelingskabel het begeven of een nippel 
zijn dienst verweigeren, dan kan men eenvoudig de motor in de tweede 
versnelling zetten en dan de motor aanschuiven door de decompressiehev-
el in te trekken en los te laten, zodat de motor aanspringt. Natuurlijk dan 
wel  snel op de motor springen!

De motor starten zonder accu, dus geen stroom meer:
De ontladen of defecte accu wordt afgeklemd aan de min-kabel (massaka-
bel). De pluspool blijft aangesloten.
Vervolgens de klemmen 30 en 61 overbruggen met behulp van een draad-
beugel of paperclip.
De klemaansluitingen 30 en 61 blijven aangesloten. Door de motor ver-
volgens aan te schuiven, ontstaat er al bij 3-4 Volt een bruikbare vonk. Dit 
gebeurt reeds bij een laag toerental, dus bij een korte aanschuifafstand. 
Ook hier bij het aanschuiven de decompressiehevel intrekken en loslaten.
De draadbeugel natuurlijk verwijderen, zodra de accu weer opgeladen is of 
een nieuwe wordt gemonteerd.
Bij een digitale ontsteking zal het aanschuiven helaas niet gaan.
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Olie verwisselen bij de Horex Regina

Geregeld hoor je verschillende SAE-misvattingen over motorolie en 
versnellingsbakolie en over de aangegeven viscositeit hiervan. De SAE-
waarden voor motorolie en versnellingsbakolie zijn totaal verschillend, dus 
niet door elkaar halen en maar wat lullen.

Viscositeit staat voor de dikte van de olie, hoe hoger de viscositeit, des te 
dikker de olie. Olie met een hoge viscositeit heeft een grotere weerstand 
en is minder vloeibaar, kleeft dus meer aan de onderdelen en dat ver-
hindert ook dat vuil zich kan hechten.
In de 50-er jaren was het simpel, er waren SAE-klassen die aangaven hoe 
dik een olie was bij 50 graden Celsius. Dit werd aangegeven in Engler (1 
graad Engler is de viscositeit van water bij 20 graden).
Vandaag de dag wordt de dikte aangegeven in cSt bij 100 graden Celsius. 
Hieronder is een tabel die een vergelijking in dikte aangeeft voor motorolie 
en versnellingsbakolie.
Hierin zie je bijvoorbeeld dat een motorolie SAE 40 een viscositeit kent van 
12.5-16.3 cSt.
Bij versnellingsbakolie zie je bij  SAE 85 een viscositeit van 11.0-13.5 cSt en 
bij SAE 90 een viscositeit van 13.5-24.0 cSt.
Dus een motorolie SAE 40 heeft een identieke viscositeit als een versnel-
lingsbakolie SAE 85 (SAE = Society of Automotive Engineers).

Versnellingsbakolie kent toegevoegde dopes, zoals een antischuim en 
antiroest, zodat de tandwielen beter beschermd zijn. Echter zijn er ook 
nadelen aan de versnellingsbakolie; ze kleeft beter aan de onderdelen en 
in het geval van de koppeling kan dat zorgen voor problemen.
Velen zullen deze verschijnselen weleens hebben meegemaakt, zoals een 
niet werkende koppeling. De platen blijven aan elkaar plakken en het 
schakelen gaat dan moeizaam met een slippende koppeling.
Voor mijn  Horex doe ik dan ook gewoon monograde motorolie SAE 40 in 
de versnellingsbak en de tandwielen zijn echt niet aangetast door corrosie, 
na 50 jaar nog steeds perfect.
Ook Engelse motoren en Harley Davidson (SAE 50) schijnen hiermee goed 
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te functioneren, wat ik zo om me heen hoor.
Een hogere viscositeit zorgt ook voor minder lekkage aan keerringen en 
zuigerveren, een hogere belasting bij een laag toerental, dus je ziet maar 
weer dat de stelling van Cruijff weer van pas komt; “elk nadeel heb z’n 
voordeel”.
Voor de versnellingsbak geldt ook; alle 3.000km vervangen en niet meer 
vullen dan nodig is, dus niet tot het bovenste streepje op de peilstok.
Ook de motorolie regelmatig vervangen, 1x per jaar of alle 3000km.

En als je toch al bezig bent met de check-up:
De primaire ketting mag een doorhang hebben van max. een halve schakel, 
controle met de vingers, zonodig naspannen.
Ook in de voorvork kun je gewoon motorolie SAE 20 tot 40 gebruiken, 60-
75cc per poot is voldoende. Ook hier geldt, hoe hoger de viscositeit, hoe 
stugger de vork reageert.

Succes met de voorbereidingen!
AE

advertentie

11



HOREX CLUB NEDERLAND     mei 2022

12



HOREX CLUB NEDERLAND     mei 2022

13



HOREX CLUB NEDERLAND     mei 2022

Praktijktips uit de Horex-Hauspost nr. 7-1952  (Regina 0)

Kleven van de koppeling:
Dit kan worden verminderd door dunnere olie, b.v. SAE 20 of 30 te gebrui-
ken of door het aanboren van de rand van het koppelingshuis, dus op het 
gedeelte, waar de platen niet dragen.
Hier op elke opstaande rand een gat boren van 10mm, zodat de olie beter 
weg kan (noot redactie; niet aan te bevelen, is niet nodig)

Zijspanrijden:
Hierbij is er in het bijzonder te letten op dat de stuurdemper vastgedraaid 
wordt. 
De bandendruk verhogen; voorwiel 1.3-1.5 bar / achter 1.5-1.9 bar.
Voor de voorvorkvering en achtervering kunnen zo nodig sterkere veren 
worden gemonteerd.
De voorloop van het zijspan precies instellen (zie hiertoe de montage 
toelichting-Horex Dienst-1-1953).
In bochten naar rechts kan het zijspanwiel omhoog komen. Niet remmen 
in de bochten en door gas te geven in de bocht, blijft het zijspanwiel aan 
de grond.
De zijspanaansluitingen kunnen losser gaan zitten, dus hier regelmatige 
controle.

Olieverlies bij de peilstok:
De olieaanvoer uit het carter is niet in orde (in de terugvoerbuis in de 
olietank ontstaan meerdere drukstoten zonder olie). In het carter staat nu 
teveel olie, deze overtallige olie wordt via de membraanontluchting in de 
primaire kettingkast en in de versnellingsbak gedrukt.
Bij het klepdeksel en inspektiedeksel zijn evt. de bouten niet strak genoeg 
aangedraaid en ook de rubberring bij de stoterstanghuls kan ondicht 
zijn. Tevens kan een poreuze cilinderkop voor problemen zorgen, waar-
door valse lucht wordt aangezogen, die in het carter komt en overdruk 
veroorzaakt, welke de werking van de oliepomp verminderd en ervoor 
zorgt dat er olie richting peilstok gedrukt wordt.
Dus controle van de bouten en pakkingen en evt. vernieuwen.
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Niezen van de carburateur:
Bij ca. 80 km/u. niest de carburateur, echter ze is schoon en zo te zien okay. 
De hoofdoorzaak is dan bij de condensator te zoeken. Dus een nieuwe 
monteren in zulks geval.
Door een slechte condensator slijten de kontaktpunten en de bougie wordt 
sterk vervuild.

Terugblik Veterama Hockenheim 2022

Eindelijk, na twee jaar corona, mocht het weer eens plaatsvinden in het 
laatste weekend van april.
Volgens de  organisator Winfried Seidel himself, 83 jaar, waren alle standp-
laatsen bezet.
In de praktijk was dat echter niet te zien, veel lege plaatsen. Misschien ook 
wel dat de angst voor een corona-besmetting er nog sluimerde bij sommi-
gen.
Je mocht al op vrijdagmiddag vanaf 12 uur het terrein op. Het weer was 
toen prima, maar dat veranderde in de nacht. Er kwam regen en dat bleef 
de gehele zaterdag maar doorplenzen, de wolken draaiden rondjes om het 
Hockenheim-circuit.

Wat viel op:
Er waren, ondanks de regen, behoorlijk veel oldtimerliefhebbers, ge-
wapend met paraplu, op zoek naar de koopjes op de beurs en dat kon je 
ook werkelijk vinden.
B.v. een complete Noris-ontsteking voor een SB 35 voor € 35,-.
Een cilinderkop en cilinder voor een S5, bijna niet te vinden, maar Sigi wel! 
Die heeft dan ook adelaarsogen en ziet alles vanaf 20 meter afstand.
Later op de dag vond hij ook nog een achterwielnaaf voor de SB 35, dus 
niet slecht.
Een man uit Wenen vond een een paar Horex-wielen en sjouwde ze met 
zich mee, een smile op zijn tronie.
Een Kroaat had een aanhanger vol met Italiaanse Gilera-motoren meege-
bracht, maar liefst 13 stuks. Ik denk dat ze weer mee teruggingen naar 
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Kroatië - je mag al blij zijn als er eentje verkocht wordt, het is simpelweg 
geen gezochte motor.
Opvallend veel Polen, die van alles en nog wat inkochten Van fietsen tot 
autovelgen, de bus tjokvol met spullen, waar nauwelijks nog plaats was 
voor de 3 passagiers. Maar ze doen het. Eentje vertelde me dat hij thuis 
genoeg voorbereid was, voor het geval de Russen binnenvallen, heb de 
benodigde wapens, dus laat ze maar komen!
Ze hebben moed en schrikken niet gauw, wonen op 10km vanaf Russisch 
gebied.
Dit keer geen Russen op de beurs. Jammer eigenlijk dat het zover is geko-
men in Europa, onvoorstelbaar triest.
Ingo, een brandweerman uit de buurt van Frankfurt vertelde dat hij een 
Oekraïense familie, bestaande uit oma, moeder en dochter in huis had 
genomen. Ze mochten van hem bij de Horex slapen. Het nadeel was dat hij 
nu niet meer kon sleutelen, maar hij had goede moed.
Ze weten nu in elk geval wat een Horex is, maar daar kun je jammer 
genoeg geen oorlog mee winnen.
Al met al een mooie beurs met vele blije mensen, die van plan waren hun 
oude motoren nieuw leven in te blazen.

AE
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Een wonderlijk virus

We hopen met zijn allen dat we het geniepige Coronavirus eindelijk onder 
de knie hebben. Gelukkig kan er weer van alles. Zelfs het Horex-weekend 
kan weer eens doorgaan en toch bestaat bij de dames en heren geleerden 
nog de angst dat het virus in welke variant dan ook de kop weer kan op-
steken. Ik zou zeggen, mensen niet somberen over wat eventueel nog eens 
zal kunnen komen, want dan heb je geen leven. 

Gewoon weer opstarten,tuffen en genieten uiteraard. Het opschrift van 
deze bijdrage heeft overigens helemaal niets te doen met het coronavirus 
maar met het motorvirus, in vaktermen ‘motoritus benzinicus’ genoemd. 
Sinds de zeventiger jaren dachten de medici dit virus geheel uitgebannen 
te hebben, maar kennelijk blijven er altijd ergens restanten hangen, ook 
ditmaal in vaktermen de zogenaamde ‘resistentica’. Wie dit virus onder de 
leden heeft, kan het lachen gewoon niet laten, heeft altijd zin om de kick-
starter een lel te geven en heeft bijzondere tintelingen in de rechterhand 
om draaiende bewegingen te maken en dan nog een aardige bijkoms-
tigheid, je blijft er jong en fit bij. Geleerde virologen hebben de specifieke 
varianten van het motoritus benzinicus ook namen gegeven. De meest 
voorkomende is de Reginale, dan heb je de Residentale en in veel zeldza-
mer vorm is daar de Imperatoriaanse vorm. Verder komt er af en toe ook 
nog een Rebelse vorm voor. Er is geen entstof voor, noch pillen, noch poei-
ers. Verder onderzoek naar het virus en de bestrijding daarvan is inmid-
dels volledig gestaakt. Het ministerie van gezondheid zou willen dat velen 
besmet raken met dit virus en met haar bijzondere vormen. Het virus ver-
hoogt namelijk de vrolijkheid onder het volk, vermindert de vetzucht, en 
brengt het algemeen welbevinden op hoger peil. Daarom is de Horexclub 
ook zo springlevend wat dacht je!

Hier in huis weten we ervan. Ik heb de Regina weer van stal gehaald, het 
stof er af geblazen en vervolgens met de poetslap wonderen verricht. Na 
een lange winterslaap laat ze weer een zware roffel horen. Als je daar niet 
blij van wordt, moet je inderdaad naar de dokter. Er zijn natuurlijk altijd 
van die mafkezen die ons uitmaken voor milieu verpesters. Maar je moet 
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er toch niet aan denken dat je op een elektrische Horex zou moeten rijden. 
Zie je je zelf al tuffen met een sissende fluitketel tussen je benen? Dan 
ben je toch zeker wel van de ratten besnuffeld, lijkt me zo. Nee we gaan er 
weer tegenaan. Bij mij heeft het virus benzinicus behoorlijk toegeslagen, 
trouwens in nog weer andere varianten, de ene zoon is in de greep van het 
zgn. Münchener virus en rijdt alleen maar met machines waar drie letters 
op staan, te beginnen met een B en eindigend op een W en daar hangt ook 
nog wat tussen, de andere zoon heeft het Engelse virus van Ariel tot Nor-
ton met een vleugje Italiaans kruid, het zogenaamde Laverda accerelatiak-
ruid. Bijzonder pittig moet ik zeggen. Alleen de kleinkinderen zijn gek van 
de Regina. Ze hebben een lijst gemaakt, zodat ze precies weten wanneer 
ze met opa mee mogen. Het is dringen geblazen af en toe en in de vakantie 
is het bijna dagwerk. 

Nou heb ik al eens geschreven dat ze van mij een DKW Hummel kochten in 
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onderdelen.
Ze hebben zitten schuren tot ze 
een ons wogen en vervolgens 
heb ik alles van een zwarte jas 
voorzien met witte kraag en man-
chetten en samen hebben we de 
handel opgebouwd en het duurt 
niet zo lang meer of het DKWeetje 
kan voorgoed uit de jarenlange 
winterslaap worden gewekt.
Ja en de Regina die nog in on-
derdelen op de zolder staat, zal 
ook nog eens in de handel van de 
knaapjes terechtkomen. Slechtere 
kooplieden kun je niet krijgen, 
want betalen, ho maar. Elke keer 
vragen ze er naar, maar ik wacht 
er nog even mee. Eerst maar 
eens afwerken waar je mee bezig 
bent en dan het volgende proj-
ect. Dat moet ik mezelf ook altijd 
weer inpeperen. Het is wel heel 

duidelijk inmiddels 
dat het virus benzini-
cus behoorlijk heeft 
toegeslagen. Ik neem 
er geen enkele pil 
voor. Waarvan akte!
Ik wens jullie al-
lemaal een gezond 
tufseizoen!

Hartelijke en rof-
felende groeten,
Tammo J. Oldenhuis, 
Coevorden
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Uit de oude doos (1954); hier de regels voor de rit; zouden ze toen ook al 
het befaamde follow-up systeem gekend hebben?
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Techniek; aansluiten ontstekingsspoel

Op het forum was een artikeltje te vinden over het controleren en aanslui-
ten van de ontstekingsspoel. Welke draad van de ontstekingsspoel hoort 
aan klem 15 en welke aan de contactpunten?

Met behulp van een accu en een multimeter (Volt) is dat te bepalen en wel 
als volgt;
1 pool van de accu, dus + of - gaat naar de aansluiting van de bougiekabel. 
De andere accu-
pool gaat naar de 
linkse aansluiting 
van de spoel of 
aan de rechtse 
aansluiting. 
Beiden dus afwis-
selend meten.
De aansluiting 
die de kleinste 
waarde vermeldt, 
gaat naar klem 
15 op de grondp-
laat. In het geval 
van de meting 
op de foto was 
dit 0,01 en de 
andere kant was 
0,05.
In dit geval dan 
de gele draad 
naar klem 15 en 
de zwarte draad 
aan de contact-
punten.

AE
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Uit de mooie kalender van Norbert Pingitzer; op vakantie - voor een Horex 
Regina, daarachter een engelse Norton2
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Agenda

03 t/m 06-06

03 t/m 05-06

10 t/m 12-06

18 & 19-06

14-08

27 & 28-08

24-09

07 t/m 09-10

66. Internationalen Horex-Sternfahrt 2.0 in Ruhla/Thal 
in het Thüringer Wald (D). Organisatie: Horex Club 
NRW. Meer informatie; www.horex-club-nrw.de

40e Ibbenbüren Rally t/m bouwjaar 1939. Organisatie: 
AMC Ibbenbüren (D). Meer info; www.veteranenrallye.
de / info@amc-ibb.de / +49 5971 57588

Horex Treffen Nederland in Groenlo. Voor meer infor-
matie zie pag. 3 & 4 in dit clubblad of check de website; 
www.horexclub.nl / of stuur een mailtje; eringfeld@
gmail.com

Toertocht Gieten (zaterdag) en 31e Hunebed VMC rit te 
Gieten. Locatie: Camping Koops, Dorpsstraat 88, 9658 
PE Eexterveen. Meer info; benmuurling@hotmail.nl / 
0592-261215

Eerbeekrit voor veteranen en klassiekers. Start 11.00u. 
Locatie: Restaurant de Korenmolen, Kanaalweg 3, 6961 
LW Eerbeek. Meer info; www.mcdeklassieker.nl

55e Internationale Hengelo VMC ritten te Hengelo 
(Gld). Locatie: Hamove Molen, Varsselseweg 34, 7255 
NR Hengelo (Gld). Meer info; www.hamove.nl/veteraan 
/ hengelorally@hamove.nl

30e Nationaal Veteraan Treffen te Woerden. Info; www.
nationaalveteraantreffen.com

Veterama Mannheim. Locatie: Mannheim Maimark-
tgelände, Xaver-Fuhr-Str. 101, 68163 Mannheim (D). 
Meer info: www.veterama.de
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