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Voorwoord door de voorzitter

Vrijdag 2 mei en zaterdag 3 mei zijn wij bij Nico Hooykaas in Heerewaarden 
geweest. Nico heeft ons mooie dingen laten zien en we hebben het treffen 
2014 overlegd.

Zaterdagavond de mail geopend en het dramatische bericht gelezen, wat 
ons toegestuurd is door de Vereniging van Interessante Motorrijwielen. 
We zijn al vanaf 1985 lid van deze club en kennen daardoor vele mede 
clubgenoten. 
Vanaf die tijd ook Peter Hofmann. Een buitengewoon aardige kerel waar-
mee we met zijn Vincent 
Comet vele mooie ritten 
en weekenden hebben 
mee gemaakt. Enkele jaren 
geleden trof hem het onge-
luk dat zijn motor, die in de 
stalling stond, gelijk met 
deze staling afbrandde. 
Met vereende krachten 
hebben zij de Vincent weer 
verbazingwekkend mooi 
kunnen restaureren. Hij 
heeft nog met zijn vrouw 
en twee zoons enkele rit-
ten met ons mee gereden. 
De ellende werd pas com-
pleet toen bekend werd 
dat Peter de gevreesde 
ziekte had. Na diverse 
slopende behandelingen 
leek het hem wat beter te 
gaan, maar helaas kreeg 
het gezin begin dit jaar te 
horen dat er geen hoop Peter Hofmann
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meer was. 1 mei heeft hij de strijd verloren.

Wij hebben dinsdag 6 mei met een grote opstelling van vele clubgenoten 
met ronkende motoren een eresaluut aan hem gebracht. Terwijl zijn treur-
ende weduwe, ondersteund door hun twee zonen, voor de rouwwagen 
uit tussen ons door schreide, kreeg ik een brok in mijn keel en kon ik de 
tranen nauwelijks binnen houden.

50 jaar het was veel te vroeg. 
Rust in vrede Peter.

Gerard

Horex Treffen 2014 in Heerewaarden

De voorbereidingen voor het aanstaande Horex Treffen in Heerewaarden 
zijn in volle gang!

De banken en tafels, evenals een extra grote koelkast zijn geregeld en een 
keurslager gaat voor een lekker stukje vlees voor op de bbq zorgen.

De route is uitgezet en op zondag 4 mei compleet gereden. Bijgaand 
een schetsje van de ongeveer te rijden route. Ook het bezoek aan 
het Marechaussee Museum in Buren is geregeld, dus de rit kan succesvol 
worden gereden. Nu alleen nog hopen op mooi weer!

Als kers op de taart heeft Arie Pruissen geregeld dat het tijdschrift ‘Motor 
Revue’ een mooi artikel over ons treffen gaat schrijven. Gesprekken door 
de organisatie en de redacteur (dhr. v.d. Heuvel) zijn hierover in volle gang. 
Trek dus je mooiste motorkloffie aan gedurende het treffen, wellicht komt 
je smoel in het blad te staan.

Nico Hooijkaas
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Treffen; voorpret in de Betuwe

Bewolkt was het vrijdagochtend, toen we de caravan ophaalden voor een 
weekend Betuwe. De clubtent die verdeeld is over 3 dozen moest ook 
mee, een hele puzzel om e.e.a. erin te passen. Ook hebben we het aller-
laatste doosje met het plastic servies meegenomen voor Nico. Nu maar 
hopen dat het vorig jaar gestarte voornemen om minder plastic te gebrui-
ken kan worden voortgezet en iedereen z’n eigen bordje, bestek en beker 
meeneemt.

We werden door Ans en Nico gastvrij ontvangen met koffie met heerlijke 
cake. We hebben samen de laatste puntjes voor het weekend besproken 
en ‘s middags hebben we in Tiel een klein privé oldtimer museum bekek-
en. Ook zijn we bij Cok van de Heuvel’s nieuwe bedrijf geweest waar het 
alweer aardig vol staat na de brand, helaas was hij er zelf niet. Misschien 
komt hij met een fotograaf langs op ons treffen om een artikel te maken 
voor de Motor-Revue.

Globale routekaart van de rit tijdens het Horex Treffen in Heerewaarden
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Met de aanbevelingen voor een leuk restaurantje vertrokken we, om 
elkaar zaterdagochtend weer te zien om de camping en omgeving verder 
te verkennen. Na een verschrikkelijk koude nacht hebben we ingepakt, bij 
nachtvorst moet je niet willen kamperen. Nico ontving ons met koffie en 
gebak, heerlijk. 

Langzaam begon het zonnetje de kou te verdrijven en we gingen in zijn 
Golf cabrio uit 1980 naar de camping. Het is een grote camping met veel 
vaste stacaravans. Voor ons is het veld naast het haventje gereserveerd, 
ruimte genoeg en bij mooi weer kunnen we zwemmen in de Maas. Helaas 
mag er op de camping niet geraced worden op minibikes maar Nico gaat 
wel iets regelen met de boer naast de camping, ook wil hij iets met een 
bootje regelen voor de jeugd. Nico kent tenslotte het hele dorp en dat is 
heel handig regelen. Dit jaar kunnen we een dag extra genieten van de 
clubgezelligheid. Voor diegene die er een extra lang weekend van maken 
onderzoekt Nico verschillende mogelijkheden voor een leuke zondag. 
Zondagavond kunnen we in de campingkantine voor een redelijk bedrag 
een lekkere maaltijd nuttigen. Op dit moment hebben 17 personen zich 
ingeschreven. We hopen dat dit de komende 4 weken verdriebubbelt. Het 
word zeker heel gezellig in de mooie Betuwe.
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Restauratie Horex Regina Gertjan Mooy

Sinds afgelopen februari is Gertjan Mooy weer lid geworden van onze 
mooie club. Dit was hij al eens in de beginjaren van de Horex Club. Hij 
heeft de Horex Regina 250 van zijn vader overgenomen, die het niet meer 
zag zitten om met de Horex te rijden.

De Horex Regina in aanbouw
Hierbij enkele foto’s (zie ook de voorpagina) van de Regina die in korte tijd 
compleet gerestaureerd is door Gertjan Mooy. In 1983 is deze machine 
al eens compleet overgehaald, dus kon het deze keer sneller uitgevoerd 
worden. Tijdens het werk is zelfs het originele aankoopbewijs nog boven 
water gekomen!

Wellicht kunnen we deze mooie machine bewonderen op het treffen in 
Heerewaarden. We wachten af.

Redactie
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Het originele aankoopbewijs van de Horex Regina in 1957!

Oproep aan de leden

Eén van de vele dingen die Vincent Sweerts al enkele malen voor het 
Horex-weekend verzorgde, was het projecteren van foto’s van onze club-
feesten. Door verandering van werkkring is het lenen van de beamer niet 
meer mogelijk.

Wie kan hier de oplossing bieden, zodat we weer van mooie foto’s kunnen 
genieten?

Reacties s.v.p. via de mail; hilbers@hetnet.nl of telefonisch; 023-5373516

Gerard
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Horex familie Kaai

Cris Kaai stuurde ons de volgende foto’s toen de Horex met de hele familie 
afreisde naar Spanje in 1962. Voorwaar een heel avontuur, maar gezien de 
foto’s duidelijk gelukt!
Ook enkele plaatjes uit 1961, geschoten in Amsterdam. De Horex is gebou-
wd in 1954, gezien het onlangs teruggevonden identificatieplaatje.

Misschien worden sommige leden door deze foto’s op ideeën gebracht… 
We zien de foto’s graag verschijnen.

Redactie
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advertentie
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Vol verwachting!!  De nieuwe Resident

In 1956 werd de opvol-
ger voor de ietwat 
technisch achterhaalde 
Regina voorgesteld; de 
Resident.

We kijken nu eens 
gedetailleerder naar  
de laatste ‘grote’ 
ééncilinder uit Bad 
Homburg. “Helemaal 
perfect was de Resident 
zeker niet, want anders 
zouden er, gedurende 
de korte productietijd, 
niet zoveel veranderin-
gen doorgevoerd zijn”, 
verklaart ons Stefan 
Mausbach. Hij wijst naar 
het Residentblok, welke 
op de werkbank staat. 
Daarnaast liggen diverse 
onderdelen, zo ook van 
de 250cc variant.

“De Resident is duidelijk moderner en vooral ook met meer pk’s uitgerust 
als het voorlopermodel ‘Regina’”, doet Mausbach uit de doeken. Terwijl de 
Regina het moest doen met 19 pk, bereikt de met een korte slag uitgeruste 
Resident, en daardoor een hoger bereikbaar toerental, een vermogen van 
maar liefst 24 pk.

Het wordt tijd  de techniek van deze ééncilinder eens in detail onder de 
loep te nemen. Mausbach toont ons daartoe de krukas. Deze is opgebou-
wd uit meerdere onderdelen. Op de ingeperste kruktap loopt de drijfstang 
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op kooirollagers. De krukas zelf is gelagerd in het verticaal gedeelde huis 
middels twee rollagers (NJ 305 C3 met bronzen kooi), met aan de rechter-
zijde nog een extra kogel-
lager in het aangeschroefde 
lagerdeksel.
Vanaf 1956 was er ook 
een Resident op de markt, 
die uitgerust was met een 
inhoud van 250cc. Dit werd 
door een nog kortere slag en 
een speciale zuiger bewerk-
stelligd. Men kan de 250-er 
herkennen aan de kleinere 
krukaswangen en aan het 
feit dat de kruktap meer 
naar het midden verschoven 
is, in opbouw echter volko-
men identiek aan het 350-er 
model.
Aan de linkerkant zit de ele-
ktrische accu-ontsteking met 
de contactpunten en verv-
roeger. Aan de rechterzijde 
zijn een duplex-kettingwiel 
en een tandwiel gemonteerd. De eerste zorgt via de duplexketting voor 
de aandrijving van de koppeling, die op de hoofdas van de versnellingsbak 
bevestigd is. Het tandwiel op de krukas dient als directe aandrijving van de 
onder in het carter zittende oliepomp, alsmede van de nokkenas. 
De aansturing van de kleppen geschiedt door nokvolgers, in een extra huis 
gelagerd en via korte stoterstangen. “Nokkenas en nokvolgers vertonen 
vaak hoge slijtage, omdat ze niet optimaal met olie verzorgd worden”, 
vertelt onze expert die hiermee aanstuurt op het centrale kritische zwak-
tepunt van de Resident. Beide onderdelen zijn intussen als repro te koop, 
maar ook kan men de olieverzorging tamelijk eenvoudig verbeteren.

Resident motorblok (verschil met Regina; 
kortere slag voor meer draaivreugde)
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Daarvoor is er een olie-opvangschaal voor de nokkenas, die men een-
voudig in het rechter carterhuis kan schroeven. De nokkenas draait hierin 
en neemt telkens een beetje olie mee. Doordat de opvangschaal aan de 
bovenzijde open is, verzamelt zich hierin de olie, die anders direct naar het 
carter weg zou stromen. Omdat de oliepomp onder in het carter zit en niet 
meer in het nokkenasdeksel, zoals bij de Regina, is één van de redenen dat 
de Resident-motor smaller is geworden.

In de oliepomp zitten twee tandwielparen, één zorgt voor het olietrans-
port naar de krukas, de andere voor de smering van de nokvolgers in het 
nokvolgerhuis en via een leiding naar de cilinderkop. In de as, die één van 
beide tandwielparen aandrijft, zit een kleine stalen stift. Deze steekt er 
zijdelings gezien een stukje uit, zodat het tegen het oliepomphuis loopt 
en hiermee de oliepompas axiaal centreert. Bij de eerste, vroege motoren 

In slijtage aan de nokvolgers en nokkenassen werden al af fabriek voorz-
ien, aangezien de smering van deze delen niet optimaal was. Een simpele 
ingreep bracht verbetering; de inbouw van een “nokkenasolieterugloop-

bekken”

In het oliepomphuis werken 2 tandwielparen. Eén drukt de olie richting de 
krukas en de andere richting de kop. Een stalen stift zou de drijfas van de 
pomp axiaal moeten centreren, echter werkte deze zich meestal sterk in 

het pomphuis…totdat een boring in het pomphuis uitkomst bracht
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kwam het voor dat deze stift in het oliepomphuis aanliep en zodoende 
zo sterk versleet, dat de as niet meer axiaal stond en de aandrijving aan 
slijtage onderhevig was. Blijkbaar lag dat aan het feit dat er in de pomp 
een druk opgebouwd werd en de as omhoog drukte, want al spoedig werd 
er door Horex een aanwijzing uitgegeven om in het pomphuis een kleine 
boring aan te brengen, zodat de overdruk weg kon.
Later was deze boring al door de fabriek aangebracht en de laatste Res-
ident-motoren hadden zelfs de pomp van de Imperator 450, waarin de 
pompas met een extra lager uitgerust was.

Vervolgens pakt Stefan een zuiger en cilinder. Deze gietijzeren cilinder kan 
zonder problemen worden uitgeslepen en er zijn goede repro zuigers in de 
handel. Bij de laatste motoren zijn de koelribben van de cilinder gesleufd, 
zodat de uitzetting door de hitte minder invloed heeft op de cilinderloop-
baan. Er waren namelijk weleens vastlopers, in het bijzonder als de tol-

erantie bij het slijpen van 
de cilinder te nauw werd 
gekozen.

De zuigers van de 250-er 
motor hadden duidelijk 
meer compressie-
hoogte dan de 350-er 
en zijn mede daardoor 
opmerkelijk zwaarder. 
Bovendien hebben ze  
ook een dikkere zuigerpen 
van 22mm i.p.v. 18mm. 
De oorzaak moet worden 
gezocht in het feit dat 

Horex slechts de slag veranderde en de zuigerdiameter zo liet. Hierdoor 
moest de compressiehoogte wel erg aangepast worden. Waarschijnlijk 
koos Horex voor deze weg om voor de 250-er geen speciale cilinder en 
koppen hoeven te maken, omdat de kosten voor een extra gietmodel  be-
hoorlijk hoog zijn. Omdat de 250-er motoren hun 18,5 pk pas bij 7200 tpm 

Resident zuigers; Technische oplossing; de zui-
ger groeide voor de 250cc Resident-versie in de 
hoogte, maar werd ook beduidend zwaarder
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bereikten, zijn in de regel de 250-er motoren sneller versleten dan bij de 
350-er variant.
“Origineel of niet, persoonlijk zou ik de 250-er motor altijd ombouwen 
naar  een  350-er krukas en cilinder”, aldus Mausbach.

Vervolgens komen 
de twee varianten 
van de koppen op 
de werkbank. Bij 
de eerste was de 
bovenkant vlak, 
echter hier verza-
melde zich nogal 
wat olie en dat werd 
dan mede verbrand 
of liep weg langs de 
cilinderbouten, wat 
wederom tot lekkag-
es leidde. Hierdoor 
kregen de koppen al 
spoedig een trech-
tervormige opening 
aan de kant van de 
stoterstangen, zodat 
de olie beter weg 
kon. Ook de cilinder-
trekbouten waren 
nogal eens aan ver-
schillende verand-
eringen onderhevig. 
Om ze belastbaarder 
te maken, werden ze 
van M10 versterkt 
naar M11 en het 
carter werd zodanig ekening om de lange trekboutuitvoering beter dicht 

te krijgen
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Resident service bulletin november 1955-Gremi
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Resident KD mededeling nr. W-1 56
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versterkt dat de inschroeflengte  langer werd. Ook kreeg het carter vanaf 
1956 een opening aangemeten tussen krukashuis en versnellingsbak. Tot 
dan toe had deze een gescheiden olievoorraad, maar nu werd het door 
de motorolie  gesmeerd (redactie; dit was een grote stap terug, want de 
dunne motorolie HD 30 zorgde al snel voor lekkages).
De motorontluchting werd aan de linkerkruktap gestationeerd. Hiertoe is 
de tap met twee gaatjes voorzien, zoals ook de Regina 02-06 het hadden, 
waardoor de overdruk weg kan als de zuiger naar beneden beweegt en de 
corresponderende gaatjes op het juiste tijdstip een opening bewerkstel-
ligen.

“De versnellingsbak kwam van de Fa. Getrag en is zeer robuust”, zegt 
Mausbach, “men moet echter weten, dat de tandwielen van Getrag wel 
erg veel lijken op de Hurth-bak van de Regina. De tandwielen hebben ech-
ter een andere kopdiameter en kunnen onderling niet verwisseld worden, 
want dan is schakelen niet meer mogelijk. Ook de meeneemklauwen uit de 
Getrag bak zijn totaal anders.”
Op de tandwielen en assen staan de inscriptie ‘Hurth’ of een ‘G’ van Get-
rag, dus let er op als je een bak uit elkaar haalt.

Ook de koppeling is identiek met de Regina-koppeling, echter zit bij de 
Resident het kickstartersegment niet gemonteerd aan de koppelingskorf, 
maar grijpt in via een rondsel aan de hoofdas. De versnellingsbak van de 
250-er past ook in de 350-er en door een straffere overbrenging is het mo-
gelijk om hoger in toeren te komen. De tussenas van de 250-er heeft op de 
as een extra ‘A’ achter de code staan, wat dan ook het enige verschil is.

Samengevat is de Resident een motor die vanaf de fabriek zo zijn zwakke 
punten kende, maar gezien de korte ontwikkelingstijd, die constructeur 
Heinz Radtke hiervoor had, misschien een beetje verklaarbaar.

Voetnoot: Dit artikel stond in Oldtimermarkt van 04-2014 en voordat het 
gepubliceerd stond, werd mij om commentaar gevraagd door Matti Biss-
choff van Oldtimermarkt.
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Het volgende commentaar werd gemaild:
1. Een zwak punt van op-
merkzaamheid is de geleiding 
van het kickstartersegment in 
het carter. Het breekt vaak kapot 
en moet worden dichtgelast en 
weer worden opgeboord.
2. Een ander zwak punt zijn de 
klepgeleiders uit brons. Door de 
verschillende uitzettingscoëf-
ficiënten van aluminium en brons 
zitten ze vaak nogal los, ook al 
omdat ze geen kraag hebben. 
Beter is het de lepgeleiders uit 
GG te maken.
3. In totaal waren er 5 verschillende cilindertrekbouten modificaties. De 
beste is naar mijn mening de korte uitvoering, omdat hierbij eerst de 
cilinder aangetrokken kan worden en dan pas de kop met de rockerbox 
d.m.v. zeskantbouten.
4. Bij de korte trekboutuitvoering is het eenvoudiger om de zuiger te ver-
wisselen zonder het blok uit te bouwen.
5. Bij de lange trekboutuitvoering is het erg moeilijk het geheel 100% dicht 
te krijgen, o.a. verschillende warmte-uitzetting van de aluminium kop en 
gietijzeren cilinder. Na een korte tijd loopt er olie langs de trekbouten. 
Men denkt dan dat de cilinderkoppakking kapot is, echter is dat meestal 
niet het geval.
6. Wat productieperiode betreft, zijn er cilinderkoppen met ingegoten 
identificatienummer 4.55; 1.56; 1.58; 4.58; en zelfs 6.59. D.w.z. dat de 
Resident nog tot 1959 werd vervaardigd, dus in tegenstelling wat er werd 
beweerd, namelijk van 1955-1957.
7. KD mededelingen, waarin de hoeveelheid olie bij de eerste serie werd 
aangegeven op de peilstok. Hierdoor werd er teveel olie ingekieperd, 
waardoor verlies van vermogen optreedt. Het is dus belangrijk om te 
weten, welk model men bezit.
Helaas werd dit niet meer opgenomen in het bericht in Oldtimermarkt. 
Doe er dus je voordeel mee!                                                                              AE

Kickstartersegment
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Advertentie

Om te voorkomen dat ik een keer met m’n Horex Regina, gezien m’n 
“gevorderde leeftijd”, een fatale val maak, biedt ik deze met pijn in het hart 
te koop aan.
Motor is in januari ‘53 als nieuw aangemeld. In de zomer van 2003 door Al-
bert Eringfeld geheel gereviseerd en nadien rond 4500 km met veel plezier 
mee gereden.
Na de winter: 2 x kickstarten zonder contact; 3e keer met contact en on-
middellijk lopen!

En hoe!

Voor 3 jaar de loodaccu vervangen door een gelbatterij in dezelfde behu-
izing. Verbaast me dat deze na de winter nog nooit ontladen is.
Wie heeft interesse? Of iemand welke uit je netwerk kent.

Heb diverse foto’s en filmpjes voor geïnteresseerden.

Ben bereikbaar via: martinwme@online.nl

Horexgroet,
Martin Hijink.

Techniek; instelling zijspan

Instelling van een zijspan aan de Horex-vierpuntsbevestiging-Steib S 350.

Controle schaadt niet. Na een ritje op het zijspan van Kaj afgelopen april, 
was deze klus de eerste op de to-do-list, want ik landde er bijna mee in de 
sloot.
Vandaag (d.d. 03-05) was het dan zover. Eerst maar eens meten welke 
maten er voorhanden waren. Dus aan de zijkanten van het voor- en achter-
wiel werden houten rechte latten middels lijmtangen vastgedraaid. Ook 
het zijspanwiel kreeg gezelschap van een sterk onbuigzaam stuk kanthout.
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De afstand van achterband naar voorband was precies 2 meter en nu werd 
er vanaf deze 2 meter-markering voor en achter gemeten naar het zijs-
panwiel. Hieruit bleek dat deze afstand te afwijkend was van de maten in 
de literatuur. De X-maat voor moet ca. 25-30mm kleiner zijn dan de maat 
X-achter, zie hiertoe ook de schets.
De achterste onderste ophanging moest in ons geval ingekort worden, dus 
werd het zijspan eraf gehaald en de onderste bevestigingsbuis ingekort 
en ook de bovenste ophanging achter werd iets ingekort om een kleine 
scheefstelling van he zijspanwiel te bereiken van ca. drie graden.
Vervolgens werd het hele spul weer gemonteerd en nu zo afgesteld, dat 

de maat X achter 30 mm 
groter was dan voor. In 
ons geval voor 970mm en 
achter 1000mm.
Ook werd het demprub-
ber op de bak ingekort 
met 1 rubberschijf, zodat 
de bak iets lager kwam te 
hangen. Daarnaast werden 
de voorvorkveren vervan-
gen door nieuwe, langere, 
progressieve veren van 
485mm. In elk van de 
voorvorkpoten kwam nu 
75cm3 ATF versnellingsba-
kolie.

Na nog een keertje meten, 
was het zaak voor een 
proefrit en dat verliep 
prima. Het span is nu dus 
klaar voor de weggetjes 
rondom Heerewaarden in 
de Betuwe.

AE
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24 & 25-05

31-05

06 t/m 08-06

06 t/m 09-06

15-06

21 & 22-06

05-07

17-08

30 & 31-08

05 t/m 07-09

29e Winterswijk VMC rit. Start 11.00u. Locatie; H.C.R. De 
Lindeboom, Kottenseweg 132, Winterswijk/Brinkheurne. 
Info; lwoordes@12move.nl

Elsteden Oldtimer Rally. Start 7.00u. Locatie; Camping ’t 
Hop in Wijckel. Info; www.elfstedenoldtimerrally.nl

Horex Treffen Nederland. Locatie; Heerewaarden. Info; 
clubblad maart 2014 en pagina .. in dit clubblad.

60. Horex Sternfahrt. Locatie; Country Camping Tiefensee 
bij Berlijn. Organisatie; HC Berlin. Info; bwille@t-online.de

29e Witte Wieven VMC rit. Start 11.00u. Locatie: Camping 
‘De Heksenlaak’, Zwiepseweg 32 in Barchem. Info; wim-
marsman@hotmail.com

Toertocht Gieten / 25e Hunebed VMC rit te Gieten. Info; 
www.mc-gieten.nl

33e Jan van Schaffelaar VMC rit te Barneveld. Info; www.
barneveld90.nl

Eerbeekrit voor veteranen en klassiekers. Start 11.00u. 
Loactie; Grand Café de Korenmolen, Kanaalweg 3 in Ee-
rbeek. Info; www.mcdeklassieker.nl

49e Internationale Hengelo VMC ritten te Hengelo (Gld). 
Locatie; Hamove Molen, Varsselseweg 34 in Hengelo (Gld). 
Info; www.hamove.nl/veteraan

Jaarlijks Horex Treffen in Burgholzhausen (D). Organisatie 
MSC Bad Homburg

Agenda
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