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Voorwoord

Zoals de familie Eringfeld in ons vorige clubblad beloofd had, was het weer 
een bijzonder goed treffen. Na 2 jaar uitstel door Corona waren we wel 
weer aan een feestje toe, en dat hebben we ruimschoots beleefd op de 
kampeerboerderij Groot Antink in Groenlo. Mijn voornemen om op Horex 
met zijspan deel te nemen, is mislukt. Door mijn eigen stommiteit ben ik 
ten val gekomen en had mijn sleutelbeen gebroken. Gelukkig heb ik de rit 
in uiterst aangenaam gezelschap van de dames Lutina en Annie in de auto 
van Lutina mee mogen rijden. Zo konden we de hele stoet op de pauze 
plaats aan zien komen, en na de lunch iedereen weer zien vertrekken.

Tijdens het treffen zijn door diverse mensen weer vele mooie foto’s ge-
maakt. Deze zullen we weer op het volgende treffen in 2023 op groot 
scherm laten zien. Zoals gebruikelijk maken we voor het afsluiten van het 
weekend bekend waar volgend jaar het treffen gaat plaats vinden. De 
familie van Erp (schoonzoon, dochter en kleindochter van Nico Hooykaas) 
onderzoeken de mogelijkheden rond Alphen. Ondersteund door Nils Veld-
kamp die in 2011 in Buren ons Horex feest heeft georganiseerd. Ook vanuit 
het bestuur wordt met raad en daad hulp verleend.

Ons wacht nog een korte vakantie in België en Brabant, het Webbvorktref-
fen en het Nationaal Veteraan Treffen in Woerden. Misschien ontmoeten 
we daar clubgenoten.

Groet Gerard. 
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Terugblik Horex Treffen Groenlo 2022

Na 2 Corona-jaren waarin een samenzijn met gelijkgezinden door de 
diverse regels onmogelijk werd gemaakt, konden we dit jaar dan eindelijk 
elkaar weer eens face to face treffen. En dat bleek ook hard nodig, velen 
konden dit weekend goed gebruiken. Er viel dan ook veel bij te praten, 
maar uiteraard werd er ook simpelweg geouwehoerd en genoten van de 
vele motoren op het terrein.

We waren te gast bij Ted & Judith van camping Groot Antink in Groenlo. 
Zij hadden alles tot in de puntjes verzorgd en iedereen was dan ook zeer 
tevreden over de goede organisatie! Bij aankomst stond er koffie met wat 
lekkers klaar, waarna er goed en voldoende gedronken kon worden. Ook 
de beide avondmaaltijden en de ontbijtjes werden zeer goed ontvangen 
door onze leden. We zijn dan ook zeker niets tekort gekomen. Hulde! En 
het mooiste is dat we in de toekomst altijd weer welkom zijn.

Gastvrouw Judith met haar sidekicks (Iris & Stella); de verzorging van de 
hapjes en drankjes tot in de puntjes verzorgd!
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Voldoende ruimte op de zonnige camping!
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Volop gezelligheid in de par-
tytent. En dit was nog maar 
het ontbijt...!
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Na op de vrijdagmiddag/-avond goed bijgekletst te hebben met Jan en 
alleman, konden we op zaterdagmorgen, na het ontbijt en de goede uitleg 
over het follow-up systeem door onze voorzitter, op weg voor de inmid-
dels befaamde toerrit. We scheurden door de wonderschone Achterhoek, 
maar pakten ook een stukje Twente mee, alwaar het ook goed toeven is. 
Helaas hield niet iedereen zich aan het follow-up systeem, waardoor de 
achterhoede op dat moment de weg enigszins kwijt raakte. Door vlot te 
communiceren tussen voor- en achterrijder kon dit debacle toch nog re-
delijk vlot recht getrokken worden en ging het verder met de rit. We reden 
voornamelijk door de achterlanden/buitengebieden, maar passeerden ook 
leuke dorpjes en plekken als Rekken, Buurse, Usselo, de Grolsch-fabriek, 
Boekelo, Beckum en nog enkele buurtschappen, tot we de rustplek bij Erve 
Brooks in Gelselaar bereikten. Hier kon iedereen a la carte een lunch nut-
tigen en/of even buiten op het mooie terrein genieten van het zonnetje.
Na de lunch scheurden we verder via Geesteren (Gld), Borculo en Beltrum 
en via een korte toeristische omweg kwamen we weer aan op de camping 
in Groenlo. Hier werd uitgebreid nagepraat onder het genot van een BBQ, 
biertje en borrel en bleef het nog lang gezellig bij het kampvuur.
Op zondag na het ontbijt werd helaas rond het middaguur alweer afscheid 
van elkaar genomen, velen hadden nog een reisje voor de boeg.

Gelukkig treffen we elkaar weer in 2023, aangezien Boy en Nicole (Van Erp-
Hooijkaas) bereid zijn gevonden het Treffen dan te organiseren. Boy had al 
een mooie locatie op het oog, maar liet de details hiervan nog even in het 
ongewisse. Dit zal ongetwijfeld ergens in de mooie Betuwe zijn en in de 
komende clubbladen zal er e.e.a. duidelijk gemaakt worden.
Hopelijk zien we iedereen volgend jaar weer!!

We genieten nog even na tot die tijd.
Fam. Eringfeld
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Clubiconen Kees Redeker en Gerard Hilbers poseren bij een ......... Honda.......
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DE TOURRIT; voorrijder Kaj Eringfeld (& family) en 
achterrijder Mikel Eringfeld
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Langs weg & heg
Uit Motorrijwiel

Horex Regina
In 1946 opende de voormalige motorcoureur Jasper Simons (die voor de 
oorlog aan grasbaanraces had gedaan en in de Asser TT van 1939 op een 
250cc-Excelsior de achtste plaats had behaald) met zijn compagnon Jan 
Ton een motorzaak in Edam onder de naam Ton en Simons Motorhandel. 
Ze begonnen als agenten van BSA-, Sunbeam-, New Hudson- en Eysink-
motorfietsen, maar toen de Duitse Horex-fabriek in 1948 weer begon te 
produceren en diens in 1949 geïntroduceerde 350cc-model Regina een 
groot succes bleek, leek dat de heren ook een mooi merk om te verteg-
enwoordigen. In 1951 ging Simons er zelfs speciaal voor naar de Horex-
fabriek in Bad Homburg om er een technische cursus te volgen, waarvoor 
hij een fraaie oorkonde kreeg. Op de foto zien we Simons, stoer gekleed in 
zijn leren renpak en met ‘Horex’ op zijn helm, voor zijn zaak aan de Nieuwe 
Haven als kersverse Horex-dealer op een Regina van 1951 zitten. 
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De Regina was een door stoterstangen bediende kopklep-eencilinder (al 
leek het door de smalle stoterstangtunnel alsof er een koningsas naar 
boven ging) met twee uitlaatpoorten en had een vermogen van 18 pk bij 
5.000 toeren. De topsnelheid bedroeg zo’n 125 km/u. Cilinder en cil-
inderkop waren van gietijzer; in 1952 kreeg de sportuitvoering een alumin-
ium cilinderkop, die in 1954 op alle Regina’s werd toegepast. 
Het rijwielgedeelte had een moderne telescoopvoorvork en plunjervering 
achter. In 1952 kwamen er een nieuw voorframe, een nieuwe voorvork 
met een ander voorspatbord en een grotere benzinetank van achttien liter 
in plaats van de 13,5-litertank die we hier nog op de foto zien.

advertentie
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40. Internationaler Ibbenbürener Veteranen Rally 2022

Hierbij een impressie van deze rally. De laatste keer dat we daar meereden 
was in 2013 en daar het nu de 40. keer was, leek het ons wel interessant 
ons daarvoor in te schrijven.
Er werd behoorlijk wat reclame voor dit Pinkstergebeuren gemaakt en 
het zou de enigste rally in Duitsland zijn, die door de FIVA (die 1,6 miljoen 
oldtimers uit 70 landen vertegenwoordigt) werd erkend als een historische 
rally. Hoe dan ook, al die aanbevelingen zorgden niet voor meer deelne-
mers dan anders.

Het is dan ook een rally waar alles tot in de puntjes geregeld is met een 
zogenaamde machinekeuring door de DEKRA, die vooral test of de rem-
men het doen. Verder mocht de nummerplaat niet geplaatst worden voor 
de koplamp. Dus terug naar de pits, om dat windscherm ergens anders aan 
te bevestigen en later nog een 2e keer naar de machinekeuring voor een 
Dekra stickertje. Een perfecte remtest kon je wel omzeilen door de mo-
tor in de versnelling te zetten, dat werd niet opgemerkt. Maar het lijkt me 
toch sowieso logisch, dat de remmen het goed doen, daar zorg je immers 
zelf wel voor.
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‘s Avond was er in de grote tent een belangrijke uiteenzetting over diverse 
matadoren die een rol spelen in de plaatselijke politiek en die nog al wat 
zonlicht kregen van de speaker. Ook de vlaggenparade van de deelne-
mende landen was vervolgens een hoogtepunt. Je zou denken één Eu-
ropese vlag is wel voldoende, maar er hoort nog een volkslied bij, dus alle 
vlaggen werden afzonderlijk gehesen.

De rit op zaterdag was niet zo lang, ca. 40km door de omgeving van Ibben-
büren en vervolgens een stop op een plein in de binnenstad, waar alle ol-
dies goed konden worden bewonderd door de lokale  liefhebbers. Daarna 
ging het weer terug naar het terrein bij de sportvelden en in de namiddag 
werden er in het stadion de obligatorische rondjes verreden, die in een-
zelfde tempo dienden te worden voltooid (de z.g. Gleichmässigkeitsfahrt). 
Dit was alleen voor die deelnemers, die hiervoor hadden ingeschreven en 
die al wekenlang hadden geoefend voor deze ‘Olympische discipline’.
Sommigen hebben zich overeenkomstig uitgedost en dat is vermakelijk om 
te zien, ook de rijstijl daarbij is grappig.
Op zondag was de grote veteranenrit en dit keer ging het naar Rheine, 
hemelsbreed niet zo heel ver, maar via allerlei kleine wegen kwamen er 
toch heel wat kilometers bij elkaar. In Rheine werd er gestopt in het stad-
spark, waar een soort van beeldende kunst was uitgestald. Vandaag was 
er echter meer aandacht voor de motorfietsen van weleer en het trok dan 
ook behoorlijk wat toeschouwers.

Wat viel er nu echt op tussen al dat moois; natuurlijk de echte oudjes, 
maar daar gaat het al zo vaak over in het VMC blad. Er zijn ook nog an-
dere oldtimers die aandacht verdienen, in het bijzonder de motoren uit 
de periode eind ‘20 tot eind ‘30 en hier volgen enkele die deze bijzondere 
aandacht verdienen, omdat je ze weinig ziet op de weg.
Allereerst een prachtig gerestaureerde Ardie 500 Silberpfeil, uitgerust met 
een frame dat is samengevoegd middels aluminium profielen en klinkna-
gels. In het begin van de jaren ‘30 een procedé, wat in de vliegtuigbouw 
ontwikkeld werd. De tank was handgemaakt door een specialist uit Köln, 
nadat een kennis deze hem ter leen had gegeven. De kleurstelling van de 
tank was een beetje overdone, het blauw was een soort van metaalef-
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fektlak, wat voor een oldie niet echt passend is. Het blok, een 500-ohv-
JAP, was geheel gerestaureerd en de berijder reed er in deze rally voor de 
eerste  keer mee. Deze beproeving verliep zonder mankementen.
Bijzonder was ook een D-Rad R10, ook prachtig gerestaureerd. Deze o.h.v. 
uit 1931 liep zeer goed. Onderweg gaf de jonge berijder, als je dichterbij 

kwam, een flinke 
dot gas en dat gaf 
hem een superieur 
gevoel, tenminste 
zo leek het.

Nog een bijzonder 
geval was de T6 
Horex-Columbus 
met zijspan met 
het nr. 143, van 
Sebastian Pet-
zold, inmiddels 86 
jaar, maar nog fit 
genoeg om deel te 
nemen. Hij komt er 
al vele jaren achter-
een, afkomstig uit 
zuid Duitsland, 
maar zijn twee 
zonen wonen in 
noord Duitsland, 
en zodoende is het 
tevens een fami-
lietreffen gewor-
den. Ze komen 

naar Ibbenbüren om bij pa en ma te eten en één zoon mag dan meerijden 
in de bak. Eigenlijk zou deze zoon het span moeten besturen en hij zelf in 
de bak, maar daar wou hij niks van weten. Opvallend was bij deze motor 
dat de ontluchting aan-gesloten was op het aanzuigkanaal. Hij had echter 
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geen last dat het mengsel te vet was en het moet gezegd, zijn motor was 
behoorlijk dicht, dus die ontluchting werkte goed. De zoon dacht dat zijn 
BMW R100 ook al wel een oldtimer was en een echte was nog te duur. Het 
zal het nog wel een tijdje duren, voordat pa afstand doet van zijn T6…

Nog een mooie combinatie was er in de vorm van een Motosachoche met 
eigen zijspan en opvallend  was ook  een OD-sportmodel, dus een Ostner 
uit Dresden met een 500-MAG blok. De tank grijszilver met blauwe puntige 
vlakken.
Naast me op het terrein stond een nog een 86 jaar oude man, die op 
vrijdag alvast zijn aanhanger kwam brengen met daarin 2 motorfietsen. De 
ene was een Z 300 Zündapp en de ander een 98cc Express.
Hij kon ze zelf niet uit de aanhanger krijgen, dus had een beetje hulp nodig 
en nadat ze op een plankje stonden en de keuring was doorstaan, ging het 
weer op huis aan. De andere morgen was hij al weer vroeg terug, hij kon 
het bijna niet afwachten en wilde eindelijk na 3 jaar weer eens een ritje 
doen. Dat deed hij dan ook, samen met zijn dochter, die de Express bestu-
urde. Heb ze onderweg een paar maal ingehaald, zijn gezicht straalde en 
ook zijn dochter had er ook plezier in, op de knetterende tweetakt. Toen 
ze terugkwamen op het terrein en de motoren weer neergezet hadden, 
pakten ze elkaar vast en spraken wijze historische  woorden, ”das haben 
wir fein geschafft”.
De schoonzoon mocht de motoren inladen en mocht alvast naar huis 
rijden, hij ging samen met zijn dochter in de auto en genoot nog wat en 
hoopte volgend jaar er weer bij te zijn.

Bij deze rit waren er diverse klassen van A tot I, dus in feite kon een motor 
uit 1990 ook gewoon aan de start verschijnen. Dus een oldtimer van meer 
dan 30 jaar oud. Het wordt tijd dat de VMC dit ook eens gaat ophogen tot 
bijvoorbeeld 1960, dus post war.

Wie en wat welke prijzen heeft gewonnen, is me om het even. Dat zal on-
getwijfeld wel in een ander verslag te lezen zijn.

Groet,
Albert E.
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Horex-Treffen in Bad-Homburg-Kirdorf

Dit keer was er een andere locatie gekozen voor het jaarlijkse Horex-treffen 
in september. De oude locatie in Burgholzhausen was met veel opbouw-
werk verbonden, dus tentplaatsing, toiletwagen en de verzorging van het 
innerlijke van de mens. Bovendien liepen de kosten hiervoor behoorlijk op, 
zodat er schulden ontstonden.
Nu had men een locatie gevonden in het noorden van Bad Homburg bij 
een sportvereniging en bij IKF. Dit was een appelperserij, die hun hal met 
kantine en drankwagen kostenloos ter beschikking stelde. Achter deze hal 
kon op het terrein van de schietclub worden gekampeerd, echter alleen 
voor tentgebruikers. Het terrein was moeilijk te bereiken. De rest kon moe-
izaam een plaatsje vinden op de parkeerplaatsen langs de sportvelden, 
wat het geheel uiteen trok.
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De organisatie 
voor het 100 jarig 
Horex bestaan 
heeft dit terrein 
in Kirdorf voor 
deze bijeenkomst 
ook uitverkoren. 
Persoonlijk denk 
ik dat het daar-
voor te klein is, 
maar we gaan 
het afwachten 
hoe zich dat 
ontwikkeld. Om 
er te komen, was 
al een beetje 
moeizaam; ca. 5 
km door de stad 
karren met di-
verse stoplichten 
is geen pretje.

De opkomst was 
matig, er hadden 
zich 33 deelne-
mers regulier 

aangemeld, dus met voorinschrijving. Er komen op de zaterdag echter vele 
motorrijders een kijkje nemen en na een paar uurtjes zijn die weer weg. 
Deze brengen helaas dus niets in het laatje voor de organisatie.
Ze zouden het moeten doen zoals bij de treffens bij Harley en Indian, direct 
bij de ingang laten betalen en anders kom je het terrein niet op.

Er waren een paar opvallende motoren te zien, o.a. een Horex Imperator 
met een Münch-rem, een stuk of wat Columbus T5-zijkleppers en een HD-
biervat-zijspan voor dorst onderweg.
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Al met al weinig Horexen aanwezig, de mensen worden ouder en laten de 
Horex thuis en komen met de auto voor een praatje en de mooie nostal-
gische herinneringen. Het weer was ook een spelbreker, met af en toe een 
fikse bui.

Op weg naar huis waren er enkele auto’s tegen de vangrail gestuiterd door 
aqauplaning, wat de reis behoorlijk pittig maakte en het oppassen gebla-
zen was.

Een impressie van het treffen vindt u op de foto’s.
Albert


