
De Oude doos – BMW R60

We gaan terug naar 1972, De Nieuwe 
Rijnridders worden opgericht. 

Linksboven het eerste logo van de club.

Boudewijn van Horrik rijdt op de mooie
R60 (1969) in en rond Wageningen

Hierbij zijn verhaal uit die tijd.



Op de tweede en derde pagina het 
eerste redactionele artikel. Het 
blad had een A5 formaat (dubbel 
gevouwen)

De eerste pagina van 
het eerste clubblad van De 
Nieuwe Rijnridders. De 
ereleden, de heer en 
mevrouw Viets, hadden 
vroeger in het bestuur gezeten 
van De Rijnridders. Deze club 
was al een aantal jaren 
opgeheven. Zodoende de 
naam "Nieuwe

Vanaf nr.3 kreeg het 
blad een naam (Het 
Vizier) en vanaf nr. 4 
ook nog een 
adverteerder. Als 
voorbeeld is hier de kaft 
van nr. 7 afgebeeld.

Rijnridders".

NB. Nog enkele aanvullingen betreffende het clublogo (sticker). Het
logo is ontworpen door Ben v.d. Weyer uit Bennekom en ik heb de 
stickers destijds door zeefdrukkerij Zegveld uit Wageningen laten 
maken. Ik herinner mij nog, dat de clubleden deze voor één gulden 
konden kopen.
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Hierbij nog wat gescande pagina´s van Het Vizier nr.5. Vooral interessant is het redactionele gedeelte. 
De foto (van matige kwaliteit, volgende slide) is in mei 1973 genomen van het televisieprogramma "Achter Het Nieuws". 
Op de foto zie je mij op de R60 en als duo de dochter van de VARA regiseur, Herma Breuers. 





Deze foto´s zijn gemaakt in het najaar 
van 1972 op een parkeerplaats aan de 
Dorpsstraat in Renkum (op de 
achtergrond de papierfabriek Van 
Gelder = Parenco).

Het betreft hier de eerste echte 
groepsfoto´s van De Nieuwe 
Rijnridders. Foto 1 heeft destijds in de 
Veluwepost gestaan, tezamen met een 
artikeltje over de nieuwe motorclub. Ik 
heb deze (grote) foto later nog bij de 
Veluwepost kunnen ophalen.

Enkele namen van rechts naar links op 
foto 1: Jan de Zeeuw (?) , Ronald de 
Bruin (oprichter en eerste voorzitter), 
Willem Jan Klein Lankhorst, Paul 
Noordam, Alex Weyer, Boudewijn van 
Horrik (nog met BMW R27), Jan 
Overeem, Ben Hovestad (achter 
windscherm), Pia Reitsma en Peter 
Jansen.
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Paul Noordam met panne aan zijn BMW R69s. Achter 
hem staand Piet Visser (r) en Ronald de Bruin (l). 

25 februari 1973, Pia Reitsma zittend op de jou 
bekende BMW R60. Ik heb deze motor gekocht van de 
vader van de clubleden Fred en René van de Wal, de 
eigenaar van café Harten aan de Hartenseweg in Renkum. 
De motor heeft hier nog het oorspronkelijke kofferrek en de 
standaard buddysit.

Op 24 maart 1973 zijn wij, op uitnodiging van de ouders 
van Willem Klein Lankhorst, met 17 motoren gereden naar 
Baisy-Thy in zuid België. De rit kenmerkte zich door 
mankementen bij diverse (oudere) motoren. O.a. de Indian 
van Loet Scholma had problemen en van de BMW van 
Willem Klein Lankhorst begaf de versnellingsbak het. Maar 
gelukkig had hij in Baisy-Thy nog een reservebak liggen. 
Op de foto is Rinus v.d. Wielen aan het sleutelen aan de 
BMW R25 van Willem. 



De BMW´s R60 van Willem Klein Lankhorst en mijzelf. De foto is 
gemaakt door Willem bij de garageboxen in de Nude. Zowel 
Willem, als ik, huurden in die tijd hier een box. Ik weet nog, dat 
Willem in zijn box een olievat met 100 liter benzine had staan. 
Dat vanwege de oliecrisis in 1973 (benzine op de bon). 

Motorclub op veerpont in 1973.

Bij het huwelijk van Bob 
Jansen en Riek van Roest in 
Oosterbeek op 5 oktober 
1973 vormden een aantal 
Rijnridders een erekring. Op 
de foto vooraan zie je mij 
staan met de R60. Dan met 
de klok mee Peter Jansen, 
Rob Schooneveld, Cees Wit, 
Alie en Meerten Hommersom, 
Ben Hovestad met ?, 
onbekend, Nico van Zilfhout, 
Willem Klein Lankhorst, 
onbekend, Jan Peper (?), 
Fred v.d. Wal met vriendin en 
Ben vd Weyer

Op 14 april 1973 hebben wij als club onze medewerking verleend aan TV opnamen voor de 
VARA actualiteitenrubriek "Achter Het Nieuws". Het betrof het onderwerp van motorrijders in het verkeer. En onder 
toeziend oog van de Rijkspolitie uit Driebergen, mochten wij op de snelweg van allerlei overtredingen begaan. Later 
werden wij nog uitgenodigd door de VARA regisseur, voor een feestje met overnachting bij hem thuis in Hoevelaken

Hoevelaken



De bij jou bekende verkoop-
overeenkomst van 18 februari 1975. De ledenlijst van 10 februari 1973.



Hierbij nog een drietal foto´s van jouw BMW 
R60. 

Maar dan genomen toen jij er al ruim drie jaar 
de eigenaar van was. Wij hebben in maart 
1978 nog een keer de MotorRai bezocht en op 
het parkeerterrein zag ik jouw motor staan. 

En daar heb ik toen wat foto´s van gemaakt. 



Tenslotte heb ik ook nog een foto bijgevoegd, die niets met het oude doos verhaal van de Rijnridders heeft te 

maken. Een foto van mijzelf met de Guzzi, die ik in 1994 had gekocht en weer verkocht in 2001.

Was getekend, Boudewijn van Horrik


