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Voorwoord
 
1 november reden wij met de Horexen alweer de laatste rit van het jaar. 
De snertrit van de VIM. Dit was door de dichte mist een echte snertrit. De 
temperatuur was nog niet zo laag, maar met zo’n hoge luchtvochtigheid 
was het zicht heel beperkt. Blad en klei op de weg zorgden voor valpar-
tijen, en één van de deelnemers belande in de sloot. Hij is weer op het 
land geholpen en wonderwel na een trap liep de CZ weer en kon hij de rit 
vervolgen. Helaas kwamen wij met 2 haperende Horexen thuis. Een gebro-
ken koppelingskabel, en het zijspan had een elektra probleem. Dit laatste 
moest snel verholpen worden omdat een weldoener uit Spanje onderweg 

was en op 
21 novem-
ber zijn 
intocht bij 
ons in het 
dorp per zi-
jspan wilde 
doen.

Uitein-
delijk het 
stroompro-
bleem nog 
niet naar 
tevreden-

heid op kunnen lossen, maar met een extra accu in het zijspan heeft de 
goedheiligman toch op waardige wijze zijn entree kunnen maken. Deze 
winter moet ik het euvel verhelpen.

De Sint zal wel weer vredig terug gekeerd zijn, maar voor duizenden an-
dere mensen is dit nog niet mogelijk. Laten we hopen dat er ook voor hen 
een tijd komt dat zij weer veilig terug kunnen naar hun eigen land.

Ik wens u vredige feestdagen.
Gerard
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Motornieuws 2016: Horex VR6 Silver Edition
(bron; Motoplus, d.d. 01-10-2015)

Nadat het in 2010 nieuw leven was ingeblazen kende het Duitse Horex 
een allesbehalve florissante start. Goed en wel waren de eerste modellen 
uitgeleverd, of het ging alweer op de fles. Met deze nieuwe, exclusieve 
VR6 Silver Edition herrijst het merk echter als een Phoenix uit de as: de 
eerste klap is een daalder waard!

Begin dit jaar werd bekend dat het failliete Horex een nieuwe eigenaar had 
gevonden: de 3C-Carbon Group van eigenaar Karsten Jerschke. De onder-
neming is gespecialiseerd in de fabricage van onderdelen voor onder meer 
de Formule 1 en vliegtuigindustrie. Markten waar tot tien cijfers achter de 
komma wordt gerekend en misschien wel juist daarom is 3C precies die 
eigenaar die Horex nodig heeft. Jerschke neemt namelijk een uiterst helder 
standpunt in waar het op het faillissement van Horex aankomt: “Niet al-
leen mismanagement lag hieraan ten grondslag, het lag vooral ook aan 
het product zelf. De VR6 was te zwaar, de afstelling van het blok is nooit 
optimaal geweest en de machine bood niet de reële tegenwaarde die je 
voor de hoge prijs mocht verwachten.” 
Aan alle drie de punten is hard gewerkt met deze VR6 Silver Edition als 
eerste tastbare vrucht. In vergelijking met de ‘oude’ machine oogt hij 
duidelijk een stuk luchtiger, hoogwaardiger ook. De gepolijste tank, het 
prachtige met de hand vervaardigde zadel, de vele aluminium component-
en met Horex-logo, evenals de nieuwe kleurstelling van frame en blok zijn 
hiervan het onmiskenbare bewijs. 
Ondanks dat de belangrijkste VR6 pilaren – blok, frame, enkelzijdige swing-
arm en tank – intact bleven, is de handtekening van de nieuwe eigenaar 
dus heel duidelijke zichtbaar. Wat betreft productie, die is overgeheveld 
naar 3C-Carbon standplaats Landsberg, maar vooral op technisch gebied. 
En dan met name door het veelvuldige gebruik van carbon componenten, 
niet verwonderlijk gezien de achtergrond van de nieuwe eigenaar. Naast 
veel voor de hand liggende delen als bijvoorbeeld de spatborden, is nu 
ook het subframe volledig uit carbon opgetrokken. De achterzijde an sich 
is ook flink aangepakt, oogt een stuk minimalistischer door onder meer 
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de minuscule achterlichtjes met geïntegreerde richtingaanwijzers. Groot-
ste voordeel van al dat carbon, het scheelt enorm in gewicht. De Silver 
Edition is dertig kilo lichter dan zijn voorganger, met 240 kilo overigens 
nog altijd geen vederlichtgewicht, al heeft de besparing zeker invloed op 
de handling. Ook de verdere technische uitrusting ontkwam niet aan de 
hand van Jerschke. Öhlins lost bijvoorbeeld WP af als veringleverancier 
en ontwikkelde een speciaal op de Horex afgestemde, volledig instel-
bare nieuwe voorvork. De TTX 36 achterschokdemper is bovendien zo’n 
beetje het beste dat er momenteel te koop is. De nieuwe vering heeft 
ook een groot aandeel aan de nu veel bescheidener zithoogte van 780 
mm (was 830 mm). Brembo blijft weliswaar hofleverancier van de rem-
merij, die echter ook flink werd opgewaardeerd. Verder kreeg de Silver 
Edition een volledig nieuw RVS uitlaatsysteem en werd de elektronica 
van het blok aangepast, waarmee het lange starten, evenals de dip in de 
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vermogenskromme 
tussen de vier- en 
zesduizend toeren 
nu tot het verleden 
moet behoren. Niet 
alleen elektronisch 
kreeg de zescilinder, 
die met 170 pk nu 
paarden meer op stal 
heeft, een oppep-
per trouwens, door 
verschillende interne 
aanpassingen is ook 
de betrouwbaarheid 
een stuk verbeterd. 
De Silver Edition 
komt er in een strikt 
gelimiteerde oplage van slechts 33 stuks en wat ‘ie gaat kosten is een groot 
geheim. In ieder geval een stuk meer dan de volgende VR6-exponent, die 
op de Eicma in Milaan zal worden onthuld. Ook deze zal met nieuwe tech-
nische finesses gezegend zijn, alleen voor een prijs rond de 25 mille. De 
verkoop van deze productieversie begint in het voorjaar van 2016!
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8e Horex Treffen in Dötlingen 2015

Dit jaar was de rit gepland op de zaterdag. Dat betekende dus vroeg op, 
om op tijd daar te zijn. Het weer  ter plekke was goed, dus goed getimed 
door de organisatie, terwijl onderweg de regen met bakken uit de lucht 
goot. 
Het was die dag tevens monumentendag en de rit werd verbonden met 
een bezoek aan een molen in een rustiek dorpje. Er waren rondom de 
molen allerlei kraampjes opgezet met lokale producten en diensten. Het is 
interessant om eens te zien wat je bijvoorbeeld met appels allemaal kunt 
doen en vooral hoe alles smaakt.
De deelnemers aan de rit kregen het allemaal gratis en dat viel in goede 
aarde en het was verrassend dat er veel  belangstelling was voor de oude 
motoren. De lokale matadoren hadden voor deze gelegenheid al hun trek-
kers en gereedschappen uit de schuur getrokken om dat te tonen. Er was 
hier een pauze van een uur en de weg werd vervolgd door het rustieke 
landschap om weer bij de manége te eindigen, alwaar de goulashsoep al 
goed op temperatuur was.

Het was tijd om de verschillende motoren te bekijken. Opvallend was 
een prachtige BMW R51 SS uit 1939, een sportmotor bedacht om mee te 
racen, wat in het verleden ook daadwerkelijk gebeurde, o.a. op het eiland 
Man. De eigenaar reed er nu af en toe een ritje mee.
Ook de Regina in een eigenbouw frame was weer van de partij met de 
MZB-ontsteking, echter was deze nogal ongewillig en moest de motor 
telkens aangeschoven worden. Misschien waren de vonkjes te goed ver-
stopt onder het sportzitje.
De Imperator van de voorrijder liep dit jaar perfect en er zat een geweldige 
sound in. Al het geknutsel had zich voor hem geloond, immers vorig jaar 
wilde ze absoluut geen toon geven.
Al met al een geslaagd treffen, wel met minder deelnemers dan normali-
ter, maar niettemin zeker het bezoeken waard.

AE

(op de volgende pagina’s een korte beeldimpressie)
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Horex Treffen Nederland 2016

Hallo Horex vrienden.
 
In het eerste weekend van juni 2016 (3, 4 en 5 juni) willen wij het jaarli-
jkse Horex Treffen organiseren. Wij hopen jullie dan te ontmoeten in onze 
mooie Achterhoek.

Wij hebben weer een  leuke locatie gevonden in de omgeving.
Dus noteer deze data in jullie agenda en plan niet wat anders!!!!
Nadere gegevens volgen.
 
Groetjes,
Lutina, Jan Willem, Annie en Wim

Motorbeurzen 2015
Hardenberg en Mannheim

Hardenberg; in september was het ontzettend prachtig weer en het was er 
een drukte van jewelste.
Er stond zelfs een Imperator 400 te koop. Waarschijnlijk stond ze al lange 
tijd buiten, want er was een groene aanslag ingekropen en bepaalde on-
derdelen waren behoorlijk aangetast en ook niet meer aan te treffen.
Verwonderlijk was ook de variabele vraagprijs. Het ene moment was ze 
verkocht, het volgende weer niet, aangezien iemand dan weer meer ge-
boden had… Uiteindelijk kocht een handelaar uit Meerlo deze Imperator 
en het is maar de vraag of en wanneer ze weer eens ergens opduikt.

Mannheim; ook hier was het een behoorlijke drukte, vooral op de zater-
dag. Er was een groot aanbod van mooie motoren en degene die hier niets 
vindt, heeft wel erg slecht geslapen.
Op Horex-gebied stonden er een SB 35 met een Oostenrijks kenteken, 
een T5 en 2 Regina’s met de C van Columbus als tankembleem, dus met 
een Zweedse background. Verder vele blokonderdelen, tanks en zelfs een 
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Regina-blok in doorsnee op een standaard werd er te koop aangeboden.
Je komt hier altijd veel bekenden tegen en een enkeling wil in juni 2016 het 
Horex treffen in Nederland bezoeken, o.a. Edi uit Zwitserland. Het belooft 
dus weer een internationaal treffen in Winterswijk te worden begin juni 
2016.
Opvallend is hier ook dat er een doorstroming plaatsvindt van jongere 
liefhebbers, die geïnteresseerd zijn in klassieke motoren en die ook daad-
werkelijk kopen. Zo wilde Nino (25 jaar) eerst een incomplete Zündapp 
KS600 kopen, maar besloot toch voor een goedkopere BMW R25 te gaan, 
die zelfs nog liep. Dit is toch al zijn derde klassieker en zoals hij zelf zegt, 
heeft hij geen interesse in tablets en gamespullen. Dit heeft hij wél voor 
oude motoren en dat is opmerkelijk. En zo zijn er steeds meer, die deze 
opvatting delen. Hopelijk zet deze trend zich door.

AE

Horex Treffen Burgholzhausen 2015

Dit jaar had de organisatie gemeend er goed aan te doen het treffen 
qua opzet iets te veranderen. De tent was verplaatst naar het achterste 
gedeelte, zodat er plaats was voor een kleine onderdelenbeurs. Tevens was 
de VR6 Club van de partij met een 20-tal zescilinders, zodat ook hier ruimte 
vrijgemaakt was om ze op te kunnen stellen.

Op de vrijdagavond kwam een discjockey opdagen, die met zijn boxen elk 
normaal gesprek onmogelijk maakte. Het was dan ook voor de plaatselijke 
iets oudere jongeren bedacht, die hierdoor ook wat geboden kregen en 
die stonden te swingen alsof Tina Turner persoonlijk op de Bühne stond. ‘s 
Nachts had dat ook een  ietwat baldadige voortgang met een paar vern-
ielingen, maar gelukkig bleven de Horexen buiten schot.

De andere morgen ontlokte deze opzet een paar rake opmerkingen, maar 
of dat effect heeft voor volgend jaar?! De morgen begon in elk geval met 
een grote opkomst van oldtimermotoren, die ook de mogelijkheid ge-
boden kregen een gezamenlijke tocht te ondernemen naar het Bad Hom-
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burger Horex Museum en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Ook de 
stoet met VR6-moteren ging met een kakafonie van motorgeluiden op 
weg.
Bij de VR6 kon je het verschil in de series bestuderen en ook zag je ver-
schillende kleurschakeringen. Je kon immers je gewenste kleur kiezen bij 
een evt. bestelling. Sommige  berijders hadden hun paardje opgetuigd met 
diverse accessoires, zoals koffers, navigatie, zitje etc. In het VR6-forum was 
een oproep gedaan dit treffen te bezoeken en ook rijders uit Oostenrijk 
hadden hieraan gevolg gegeven.

Opvallend was dit jaar een grote groep Regina rijders van 8 man uit 
Oostenrijk. Op de heenweg hadden 3 rijders het aangedurfd dit hele 
stuk te rijden. Anderen werden per bus vervoerd, maar op de terugweg 
ging alles in de bus en op de aanhanger. Ze vonden de autobaan met de 
Horexjes niet bepaald een vrolijk toertje. De Oostenrijkers hebben geen 
Horex-club en de afstanden zijn daar groter dan bij ons, maar ze kennen 
elkaar wel en vinden af en toe een bezoek aan een treffen wel genoeg.
‘s Avonds gingen al veel bezoekers met hun motor op huis aan, geen zin 
hebbende in een tweede kabaalavond. Dat was dit keer gelukkig ook niet 
aan de orde, de discjockey had zijn spullen opgeruimd en
op die plaats stond nu een prachtige Horex Imperator van Lutz en Heike te 
blinken en dat zorgde weer voor rust in de tent.

AE
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NORIS-ontsteking
Batterij-licht-ontsteking-

sinstallaties MLZ en MLZS 
voor motorrijwielen

(Bron: ‘Alles over uw motor; 
Horex Regina’, uitgave Mo-
torvademecum Amsterdam)

Deze beschrijving geldt on-
beperkt ook voor MLZ-instal-
laties in speciale uitvoering 
zonder beschermkap (MLZn 
en MLZSn).

Noris batterij-ontsteking-
sinstallaties voor motorri-
jwielen.
MLZ 6/25/35 en MLZS 6/25/35

MLZ 35/45 en MLZS 6/35/45

MLZ 6/30/50 en MLZS 6/30/50

MLZ 6/45/60 en MLZS 45/60

MLZa 60/6/1600 en MLZn 
60/6/1600

Nominale capaciteit 25 Watt bij 6 Volt,
Maximumcapaciteit 35 Watt

Nominale capaciteit 35 Watt bij 6 Volt,
Maximumcapaciteit 45 Watt

Nominale capaciteit 30 Watt bij 6 Volt,
Maximumcapaciteit 50 Watt

Nominale capaciteit 45 Watt bij 6 Volt
Maximumcapaciteit 60 Watt

Nominale capaciteit 60 Watt bij 6 Volt

BOuw EN wERkINg VaN DE INSTaLLaTIES.

De Noris batterij-ontstekingsinstallaties zijn spanningregelende gelijk-
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stroommachines waarvan het anker als vliegwiel op de krukas is gemon-
teerd. Het carter van de motor moet zodanig geconstrueerd zijn, dat de 
installatie op een passende rand bevestigd kan worden.
De MLZ-installatie is bestemd voor motoren die voorzien zijn van een vlieg-
wiel of vliegmassa. De MLZS-installatie is bestemd voor motoren die geen 
eigen vliegwiel of vliegmassa hebben.
Beide uitvoeringen kunnen uitgerust zijn met een ontstekingsschakelaar 
en een lamp voor het aangeven van de laadstroom, respectievelijk zonder 
ontstekingsschakelaar en zonder laadstroomlamp.   

Installatie MLZ en MLZS met ontstekingsschakelaar en laadstroomlamp.
Deze installaties hebben: regelschakelaar / ontstekingsspoel / onder-
breker / condensator / ontstekingsschakelaar (met steeksleutel) en laad-
stroomlamp. Bij deze installaties wordt een koplamp met een eenvoudige 
schakelaar gebruikt. De aansluitklemmen 51 (of 30/51 of 30) en 56 zijn 
bereikbaar na het verwijderen van de beschermkap.

Installatie MLZ en MLZS zonder ontstekingsschakelaar - zonder laadst-
roomlamp.
Deze installaties hebben: regelschakelaar / ontstekingsspoel /onderbreker 
en condensator. Bij deze installaties wordt een koplamp gebruikt die van 
een afsluitbare ontstekings- en lichtschakelaar en een laadstroomlamp 
voorzien is. De aansluitklemmen 15, 51 (of 30/51 of 30) en 61 zijn bereik-
baar na het verwijderen van de beschermkap.

Installaties met automatische ontstekingsregelaar.
Op de ankernaaf van deze installaties bevindt zich een zelfregelaar. De 
werking van deze zelfregelaar (vervroeging) berust op het bekende prin-
cipe der middelpuntvliedende kracht. Met behulp van vlieggewichten 
wordt een nokkenhuls gedraaid die in ruststand op na-ontsteking staat. Bij 
stijging van het toerental wordt de huls meer en meer in de voor-ontstek-
ingsstand gebracht en omgekeerd. Op deze manier krijgt de motor dus bij 
elke snelheid de daarvoor gunstigste ontsteking.   De stelschroeven van 
de ontstekingsregelaar worden in de fabriek geplombeerd. Wanneer de 
schroeven versteld worden, wordt daardoor ook de ontstekingskromme 
gewijzigd, terwijl bovendien de prestatie van de motor nadelig beïnvloed 
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wordt. Daarom wordt ten sterkste afgeraden hieraan iets te wijzigen. Ge-
schiedt zulks toch, dan vervalt daarmee elke garantie!

De spanningsregelaar.
Zolang de motor loopt zorgt de regelschakelaar of spanningsregelaar in de 
installatie voor een gelijk blijvende spanning en voor de juiste lading van 
de accu. Het nastellen of regelen van de regelschakelaar mag uitsluitend 
in de fabriek of door een Noris-agent geschieden, aangezien anders elke 
garantie vervalt!   

De onderbreker.
De onderbreker bevindt zich op de grondplaat.

Het afstellen van de ontsteking.
Om het afstellen van de ontsteking precies overeenkomstig de opgave 
van de motorfabrikant mogelijk te maken, is de grondplaat voorzien van 
gleuven welke in de lengte van de grondplaat lopen. Door deze gleuven 
worden de bevestigingsschroeven aangebracht, zodat de grondplaat op de 
naar omstandigheden gewenste stand gedraaid kan worden.

De laadstroomlamp.
Deze lamp brandt zodra de ontsteking wordt ingeschakeld. Wanneer de 
motor loopt, gaat de laadstroomlamp uit, wat bewijst dat de schakelcon-
tacten van de spanningsregelaar zich gesloten hebben en dat de verbind-
ing ankerdynamo en accu tot stand is gebracht. Hieruit is niet af te leiden 
hoe groot de prestatie is, aangezien deze afhankelĳk is van het toerental, 
de capaciteit van de accu en het verlangde gebruik.

De accu.
Als accu komt een normale motorrijwielaccu van 6 V (7 A/u) in aanmerk-
ing.

De de- en hermontage van de installatie.
Installatie zonder vliegwiel.
Neem de beschermkap af, draai de twee bevestigingsschroeven van de 
grondplaat los, neem de grondplaat af, draai de zeskantige schroefbout uit 
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de ankernaaf, steek een staafje met een diameter van 6 mm en een lengte 
van 50 mm in de naaf en draai de zeskantige schroefbout weer in de naaf. 
Hierdoor zal het anker vrijkomen.

Installatie met vliegwiel.
Neem de beschermkap af, draai de drie bevestigingsschroeven van de 
grondplaat los, neem de grondplaat af, draai de schroefbout in de anker-
naaf een weinig los, draai de trekstangen van een aftrekapparaat in de van 
schroefdraad voorziene gaten van het vliegwiel en trek het anker van de 
krukas.
Voordat het anker weer op de krukas gemonteerd wordt, moet de co-
nus zorgvuldig gereinigd worden. Bij het aanbrengen van de grondplaat 
moeten de koolborstels in de houders in de hoogte getrokken worden, ter-
wijl ook de onderbrekerhamer en het smeerkussen een beetje opgeheven 
moeten worden.

Installaties met automatische ontstekingsregeling.
Draai de schroeven voor de ankerbevestiging los en neem de zelfrege-
laar voorzichtig af. Neem daarna op de hierboven aangegeven manier 
de grondplaat en het anker af. Bij het weer monteren der automatische 
regelaar moet er voor gezorgd worden, dat de zich in de draagplaat voor 
de vlieggewichten bevindende bevestigingsbout in de daarvoor bestemde 
gleuf der ankeras pakt.

De koplamp.
De koplampen die in de MLZ en MLZS installaties gebruikt worden hebben 
een spiegel (reflector), die door een lamprand met riffelglaslens stofdicht 
wordt afgesloten. Door de geriffelde glaslens wordt, behalve een grote 
straalwijdte, ook een zeer goede lichtspreiding bereikt. Op de dimschake-
laar op het stuur bevindt zich ook de drukknop voor de claxon.   

koplamp (130 mm spiegeldoorsnede) met eenvoudige lichtschakelaar.
(Ontstekingsschakelaar en laadstroomlamp bevinden zich binnen in de ma-
chine). De lichtschakelaar bevindt zich bovenin de lamp en wordt door een 
schakelhandle bediend. Voor het geval de koplamp van een ingebouwde 
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kilometerteller voorzien is, kan de verlichting daarvan ook op deze schake-
laar aangesloten worden.

De te gebruiken gloeilampen zijn:
Voor kop- en dimlamp in de 25 Watt, 30 
Watt en 35 Watt installaties:

In de 45 Watt installaties:

Voor parkeerlicht:

Voor achterlicht:

Voor laadstroomaanwijzing in de koplamp:

Voor laadstroomaanwijzing in de machine:

Biluxlamp 6-8 Volt 25/25 Watt
(Osram-bestelnummer 7323)

Biluxlamp 6-8 Volt 35/35 Watt
(Osram-bestelnummer 7324)

Gloeilamp 6-8 Volt 1.5 Watt
(Osram-bestelnumer 3795)

Gloeilamp 6-8 Volt 1.5 Watt
(Osram-bestelnummer 3795)

Bekerlamp 6-8 Volt 2 Watt
(Osram-bestelnummer 3765)

Gloeilamp 6-8 Volt 1.5 Watt
(Osram-bestelnummer 3795)

19
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koplamp (160 mm spiegeldoorsnede)
met afsluitbare ontstekings- en lichtschakelaar en laadstroomlamp.
(Voor machines zonder ontstekingsschakelaar en zonder laadstroomlamp). 
De ontstekings- en lichtschakelaar bevindt zich bovenin de lamp. De bedie-
ningssleutel hiervan schakelt gelijktijdig de schakeling van de ontsteking 
en van de claxon. Indien de koplamp met ingebouwde kilometerteller is 
uitgerust, kan de verlichting hiervoor ook aangesloten worden.

SCHakELSTaNDEN.
koplamp met eenvoudige lichtschakelaar.
Staat de schakelaar in rijrichting, dan is alles uitgeschakeld.
Wordt de schakelaar in de richting van de wijzer van de klok gedraaid 
(rechts), dan zijn parkeer- en achterlicht ingeschakeld.
Wordt de schakelaar in tegengestelde richting gedraaid (dus naar links), 
dan zijn kop- respectievelijk dimlamp en achterlicht ingeschakeld.
Wordt de ontsteking door het verwijderen van de contactsleutel uitge-
schakeld, dan kan alleen nog de claxon bediend en het parkeerlicht inge-
schakeld worden.
koplamp met ontstekings- en lichtschakelaar.
Is de contactsleutel geheel uitgetrokken of in ruststand gesteld, dan is alles 
uitgeschakeld.
Is de sleutel geheel ingedrukt met stand in rijrichting, dan zijn ontsteking, 
claxon en laadstroomlamp ingeschakeld.
Is de sleutel in de richting van de wijzer van een klok gedraaid, dan zijn 
ontsteking, claxon, laadstroomlamp, parkeerlicht en achterlicht inge-
schakeld.
Is de sleutel in tegengestelde richting gedraaid, dan zijn ontsteking, claxon, 
laadstroomlamp, kop- en dimlicht en achterlicht ingeschakeld.
De sleutel kan in elke positie uitgetrokken worden. In dat geval blijven 
de ingeschakelde lampen branden, doch de ontsteking, claxon en laad-
stroomlamp zijn uitgeschakeld.
De schijnwerper moet zó ingesteld zijn, dat bij het belaste motorrijwiel het 
midden van de lichtkegel op 5 meter afstand, 5 cm onder schijnwerpermid-
den zit.
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HET ONDERHOuD VaN DE aCCu-LICHTONTSTEkINg.
De accu.
De nieuwe accu moet met chemisch zuiver accu-zwavelzuur, met een soor-
telijk gewicht van 1.28, gevuld worden en voor het laden minstens 5 uur 
rustig staan. Is het zuurniveau dan gedaald, dan moet zuur bijgevuld wor-
den totdat het ongeveer 6 mm boven de platen staat. Hierna kan met de 
lading een aanvang worden gemaakt (de 7 A/u accu met 0.7 Ampère). De 
laadduur bedraagt ca. 15 uur. Eerst daarna mag de accu in het motorrijwiel 
gemonteerd worden.
De accu moet elke vier weken gecontroleerd worden. Verbruikte vloeistof 
moet door gedistilleerd water vervangen worden. Zuur mag slechts dan 
bijgevuld worden wanneer zuur verloren is gegaan. De aansluitklemmen 
moeten schoon en droog gehouden worden. Het verdient aanbeveling de 
klemmen met een weinig vet in te smeren.
Wordt het motorrijwiel niet gebruikt, dan moet de accu uit de motor ge-
nomen en elke 6 weken opgeladen worden.

De onderbreker.
De onderbrekercontacten moeten na elke 2-3000 km gecontroleerd wor-
den. De afstand tussen de contactpunten moet 0.3-0.4 mm bedragen. Bij 
de ene soort onderbreker kan, door de contramoer op de contactschroef 
los te draaien, de afstand der contactpunten op de gewenste stand worden 
gesteld. Bij de andere uitvoering der onderbreker is de juiste afstelling mo-
gelijk door, na het losschroeven van de bevestigingsschroef op de contac-
thoek, deze hoek in de gewenste stand te brengen. Na de afstelling wordt 
de schroef, respectievelijk contramoer, weer vastgeschroefd. Vervuilde en 
vette contacten moeten worden schoongemaakt. Ingebrande contacten 
kunnen met een zeer fijne, vlakke vijl (contactvijl) weer vlak gevijld worden 
of moeten worden vervangen. Het verdient aanbeveling bij deze gelegen-
heid het smeerkussen met lagervet in te vetten. Doe een geringe hoeveel-
heid vet op het kussen en wrijf het er in. Zorg daarbij dat er geen vet op de 
contacten komt!

De koolborstels en collector.
Bij grote tussenpozen moet het stof uit de installatie verwijderd worden. 
Reinig de collector met een schoon, in benzine gedrenkt lapje. Vervang 
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eventueel versleten koolborstels.
Staat de motor stil dan moet de ontsteking beslist uitgeschakeld worden, 
d.w.z. de ontstekingssleutel moet uitgetrokken worden, aangezien de accu 
zich anders ontlaadt en de ontstekingsspoel doorbranden kan, in het geval 
de onderbrekercontacten toevallig contact zouden maken.

STORINgEN.
De motor slaat niet aan of stopt plotseling.
Wanneer voldoende brandstof voorhanden en de carburateur in orde is, 
dan is aan te nemen dat de fout in de ontsteking gezocht moet worden.

- Schakel de koplamp in teneinde vast te stellen of er inderdaad 
stroom aanwezig is.

- Is dat het geval, draai dan de bougie uit, maak de bougiekabel los 
en houd de kabelschoen of het kabeleinde op ca 5 mm afstand van 
een blank deel van het motorrijwiel en start de motor.

Springen daarbij vonken over, dan is het volgende mogelijk:
Vuile of kapotte bougie

De electrodenafstand is te groot

Ontstekingskabel heeft in normale 
stand kortsluiting

Schoonmaken of vervangen

Afstand op 0.5-0.6mm brengen

Ontstekingskabel vervangen

Springen geen vonken over, dan kan de storingsoorzaak zijn:

De ontstekingskabel heeft geen 
volledig contact met de ontstek-
ingsspoel.

Accu-aansluiting is defect.

Verbinding accu-koplamp-ma-
chine is defect.

De kabelaansluiting opnieuw sol-
deren of goed vastklemmen.

Alle aansluitpunten en speciaal 
de aansluiting aan de massa goed 
schoonmaken.

Alle klemmen nazien en schoonmak-
en, beschadigde kabel vervangen.
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Ontstekingsschakelaar in de 
koplamp, respectievelijk in de 
machine, heeft slecht contact.

Condensator is defect.

De onderbrekerhamer wordt niet 
meer gelicht.

De onderbrekerhamer klemt.

Ontstekingsspoel defect.

Contactpunten schoonmaken.

Condensator vervangen.

Contacten opnieuw afstellen of ver-
vangen.

De lagerbus en het lagerboutje van 
de onderbrekerhamer schoonmaken 
en smeren met een weinig motorolie.

Ontstekingsspoel vervangen.

De motor stopt bij hoog toerental.
Onderzoeken of de afstand der onderbrekercontactpunten (0.3-0.4mm) en 
de afstand der bougie-electroden (0.5-0.6mm) juist zijn en indien nodig bi-
jstellen. Sterke contactvonken wijzen er op, dat de condensator defect is of 
dat de contacten vuil zijn. De condensator vervangen of de contactpunten 
schoonmaken.

Periodiek stoppen van de motor of verminderd vermogen.
Ontstekingsmoment is verkeerd 
afgesteld.

Bougie-electroden vuil of afstand te 
groot.

Bougie defect of vuil.

Ontstekingskabel slecht aangesloten 
of nu en dan in contact met massa.

Ontsteking goed afstellen.

Schoonmaken of op de juiste af-
stand brengen (0.5-0.6mm).

Bougie vervangen of schoonmak-
en.

Nieuwe ontstekingskabel aanbren-
gen.
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Schoonmaken of vervangen.

Goed afstellen (0.3-0.4mm)

Condensator vervangen.

Onderbrekercontactpunten vervuild 
of ingebrand.

Afstand der onderbrekercontactpunt-
en is te groot of te klein.

Condensator defect.

Het starten van de motor zonder accu.
Als de accu defect of te zwak is om de motor te starten, moet de accu uit-
geschakeld worden door het losmaken van de minus-pool naar de massa.
Het aanlopen of duwen van de motor is mogelijk:

- Bij installaties met een laadstroomlamp in de machine, door het 
overbruggen (kortsluiten) van deze lamp. De beide contactveertjes 
van deze lamp moeten door een blanke draad verbonden worden 
of de laadstroomlamp moet met staniol omwikkeld en weer inge-
draaid worden.

- Bij installaties met de laadstroomlamp in de koplamp, door de kl-
emmen 51 (of 30/51 of 30) en 61 met een draadbeugel verbinden. 
Daarbij mag de zich reeds in de klemmen bevindende kabel niet 
verwijderd worden. De beide kabels, welke aan de pluspool van de 
accu zijn aangesloten, moeten ook na het uitschakelen van de accu 
met elkaar verbonden blijven.

Nadat de accu weer ingebouwd is, moet de draadverbinding, respectieveli-
jk de kortsluiting in de laadstroomlamp, weer verwijderd worden.

Lichtstoringen.
Lichtstoringen zijn zo goed als uitgesloten, wanneer er voor gezorgd wordt 
dat de accu en leidingen in goede staat worden gehouden, verzameld ko-
lenstof regelmatig wordt verwijderd en afgesleten koolborstels op tijd wor-
den vernieuwd – natuurlijk moeten alle daarvoor in aanmerking komende 
onderdelen behoorlijk met de massa verbonden zijn.
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Laadstroomlamp gaat bij lopende motor niet uit of begint onder het 
rijden plotseling te branden zonder uit te gaan.
De installatie levert geen stroom omdat:
De koolborstels in de houders 
opgetrokken zijn.

De koolborstels klemmen in de 
houders.

De koolborstels zijn afgesleten, dus 
te kort.

De drukveren der koolborstels zijn 
verbogen of gebroken.

De collector is vervuild of vet.

De collector ingesleten.

Defecte wikkeling.

De koolborstels in normale stand 
terugbrengen.

De houders moeten schoongemaakt 
worden.

Nieuwe koolborstels inzetten.

De veren rechtbuigen of vervangen.

Met een in benzine gedrenkt lapje 
schoonmaken.

De collector bij een Noris-agent laten 
afdraaien.

Laten wikkelen.

Laadstroomlamp gloeit bij het starten zeer sterk en brandt door.
- De spanningsregelaar kan niet functioneren, aangezien er zich 

‘iets’ tussen anker en spoel of tussen anker en motorlichaam bev-
indt. Dit ‘iets’ moet verwijderd worden. De spanningsregelaar mag 
hierbij onder geen voorwaarde uit elkaar genomen worden!

- De spanningsregelaar kan niet functioneren omdat de wikkeling 
hiervan defect is. Regelaar vernieuwen.

Laadstroomlamp gloeit enigszins onder het rijden.
Een zeer gering gloeien van de laadstroomlamp onder het rijden, speciaal 
bij ingeschakeld groot- of dimlicht, is onbetekenend en houdt vanzelf weer 
op.
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Gloeit de lamp echter sterker, dan is:

wanneer het licht bij stilstaande motor wordt ingeschakeld flikkert het of 
gaat van tijd tot tijd uit.
Dit duidt op een gebroken kabel of een losse klem. Door de verschillende 
kabels te bewegen of door er aan te trekken, kan de fout opgespoord 
worden. De defecte kabel moet vernieuwd of losse klemmen vastgezet 
worden.
Ook bestaat de kans dat de accu defect is. Door voorzichtig aan de accupo-
len te trekken of te drukken, kunt u constateren of een accuplaat gebroken 
is. In zo’n geval de accu vernieuwen.

De juiste aansluiting van de accu.
De plus-pool (+) van de accu moet met de klem 51 (of 30/51 of 30), respec-
tievelijk met de koplampklem 30/51 verbonden worden. De minus-pool (-) 
moet goed geleidend met de massa verbonden worden.
Door verkeerde aansluiting van de accu verbranden de contactpunten van 
de spanningsregelaar en wordt de machine omgepoold.
Wanneer een nieuwe spanningsregelaar gemonteerd is, dan moet nadat 
alle aanslui-
tingen goed 
verbonden 
zijn, het anker 
van de re-
gelaar een 
ogenblik naar 
beneden ge-
drukt worden 
om te con-
troleren of de 
machine goed 
gepoold is.

De accu zeer zwak of defect.

De contacten van de spanningsregelaar 
zijn niet meer in orde.

Accu laden of vervangen.

Spanningsregelaar vernieuwen.

26



HOREX CLUB NEDERLAND     december 2015

BEDRaDINgSSCHEMa’S NORIS-INSTaLLaTIES MLZ EN MLZS
Zonder en met in de koplamp ingebouwde contactschakelaar.

27



HOREX CLUB NEDERLAND     december 2015

28

Horex Imperator RS 750

Het is al een tijdje geleden dat er in ‘Motorrad Classic’ een artikel stond 
over een interessante Horex in ontwikkeling op basis van een Imperator 
type 23 Citation-motor. Een 750cc met 2 bovenliggende nokkenassen en 4 
kleppen per cilinder, dus enigszins in de trend van een moderne motor.

Michael Stuck, die zichzelf aan de telefoon meldt met Horex Deutschland 
komt uit Nordenhamm, gelegen aan de Noordzeekust en was al vroeg door 
het Horexvirus bevangen. Opa had ooit een Horex Regina blok verstopt 
in het kippenhok en Michael en zijn vriendje ontdekten dat bij toeval. Ze 
vroegen opa waar de rest van de motor was verborgen, dus kon opa kon 
er niet meer omheen praten en uit verschillende schuurtjes kwamen het 
frame en andere delen tevoorschijn. De eerste rijtesten konden nadien 
plaatsvinden, lang voordat hij oud genoeg was voor een rijbewijs en zo ont-
stond een diepe relatie tussen Michael Stuck en het merk Horex, ondanks 
dat tussentijds ook op Japanse motoren werd gereden.

Na zijn diensttijd bij het leger kocht Michael, inmiddels werkzaam als 
monteur, een Imperator. Deze kreeg een aluminium cilinder aangemeten, 
die gemaakt werd middels een doordachte zandgietmal en die uitgeboord 
werd tot 500cc. De motor werd dusdanig getuned, dat zelfs zijn vrienden 
op Japanse motoren behoorlijk wat te knabbelen hadden om hem bij te 
houden. In de scène was zijn naam goed bekend en hij legde daarmee de 
basis voor verdere activiteiten.
Een kennis wist waar de originele gietmodellen van de Imperator en de 
bijbehorende tekeningen zich bevonden en zo wisselden de modellen voor 
een trotse prijs van eigenaar. De vorige eigenaar had nog meer  verrassin-
gen in petto, zoals een paar constructietekeningen van Rudolf Gunkel. Gun-
kel was de constructeur van de Imperator, die na het teloor gaan van Horex 
een dubbelnokkerkop met 4 kleppen per cilinder getekend had, waarvan 
Friedel Münch in de jaren ‘60 zelfs een gietmodel en ook een afdruk van 
had laten maken. 
Het bleek echter dat deze  gietvormen niet compleet waren, er ontbraken 
een heleboel kernmodellen en ook de vorm voor een carterhelft ontbrak. 
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En weer speelde het toeval een belangrijke rol. Op zijn zoektocht naar een 
modelbouwer kwam Michael in contact met een specialist, die uitgerekend 
in Nordenhamm zijn brood verdiende in een gieterij. In vriendschappelijke 
samenwerking ontstonden de ontbrekende modellen en Michael geloofde 
dat dit geen toeval meer kon zijn met deze Horex.
Op een zekere 
dag werd hij 
gebeld door 
iemand, die 
in het bezit 
bleek te zijn 
van de ont-
brekende 
gietvorm voor 
het carter, 
welke voor de 
completering 
van de 2-cil-
inder nog ontbrak. Er werd overeengekomen, dat deze persoon dan ook 
een carterafdruk ter beschikking zou worden gesteld, ter compensatie voor 
het gebruik van de gietvorm.
Van de vierklepskop had Michael slechts de tekeningen. Reinhard Jutzi, 
bekend van de klassieke Horex-racers, stelde echter een gezochte vierklep-
skop ter beschikking, zodat hiervan  de tekeningen en modellen konden 
worden gemaakt.
De voortekenen voor een kleine serie waren niet slecht, omdat Michael 
inmiddels een behoorlijk machinepark voor de bewerking bij elkaar had 
gekocht. Ook een goede band met een gieterij in de buurt was ontstaan, 
zodat de moeilijk te gieten onderdelen procestechnisch bespreekbaar 
waren. Michael maakte nu niet alleen de carterdelen, maar ook in eigen 
regie de krukas en nokkenasonderdelen. Een replica van de Impertor-twin 
stond dus bijna niets meer in de weg.
Basis was dus het type 23 blok, en wel de tweede serie met 450cc, die 
in Duitsland niet verkocht werd en in de U.S.A. in geringe aantallen als 
Zündapp Citation. Met een grotere slag en grotere boring kreeg de Stuck-
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creatie duidelijk meer inhoud; uit 78x78mm resulteerden 745cc. De krukas 
draaide nu in vier rollagers, maar ook andere  verbeteringen werden 
doorgevoerd, zoals een droge koppeling, net zoals de Münch Imperator dat 
ook al had. Bij de versnellingsbak vertrouwt hij echter alleen een Japanse 
6-bak, die als cassette gemonteerd kan worden, zoals bij de originele bak.
De cilinder bestaat uit een aluminium legering en de cilinderkop was 
behoorlijk complex met zijn ingegoten bronzen verbrandingsruimte en 
klepgeleiders uit één stuk. Het brons zorgt voor een goede warmteafvoer. 
De beide door rollen gelagerde nokkenassen bedienen direct de kleppen 
en de afstelling geschiedt door klepplaatjes.

Michael schrok er ook niet voor terug om het frame te construeren. Er 
werd gekozen voor een dubbelwiegframe uit molybdeenbuis, waarin de 
motor effectief middels silentblokken opgehangen wordt. Ook de achter 
en voorvork zijn min of meer homemade constructies, waarbij hij niet ver-
raadt, welke basisvork ten grondslag ligt.
De grote trommelremmen, beide in duplexrem-uitvoering zijn de zoveelste 
eigenbouw van Michael. Je zou alleen hieraan al een artikel kunnen wi-
jden. De diameter bedraagt 250mm, dus min of meer een Münch remnaaf 
á la do-it-yourself. De remtrommels zijn uit gietaluminium, de remvoering  
geïntegreerd uit geslingerd gietijzer. De tank en zitje werden uit een alu-
minium plaat geklopt, wat een zeer kunstig werkje is geworden, vervaar-
digd door een specialist uit Nordenhamm.

Alles naar de wensgedachte van de jaren ‘60, maar eerst moet de kleinse-
rie-productie op gang worden gebracht en dat is niet bepaald eenvoudig te 
noemen naast een baan bij een Opel dealershop. Elke dag komen er dan 
nog 8 uur bij in zijn eigen werkplaats en in het weekeinde komen dan nog 
diverse optredens met een band om zijn dure hobby te kunnen bekostigen. 
Michael bespeelt daarbij diverse instrumenten, o.a. saxofoon, keyboard en 
gitaar.

Zijn project toont aan hoe een moderne Horex eruit had kunnen zien. 
Jammer dat de Japanners dit wel inzagen en er ontzettend veel succes mee 
hadden… We wensen Michael veel doorzettingsvermogen om zijn droom 
af te krijgen.
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Loempia’s van May

Hallo Horex ladies,
 
Tijdens het gezellige napraten over ons gezellige Horexweekend heb ik 
May de ingrediënten van de heerlijke loempia’s ontfutseld. Vandaag ben 
ik de strijd aangegaan en heb ze zelf proberen te maken. Ik wil jullie graag 
laten meegenieten van mijn ervaringen.
 
Het is geen dingetje wat je even tussendoor doet, ik ben 4 uur bezig gewe-
est. Natuurlijk mis ik de ervaring van May. 
Mijn eerste tip; als je geen echte gehakt molen heb probeer dan kipgehakt 
te kopen. Kipgehakt maken heeft bij mij geresulteerd in kipklei, maar dat 
kun je ook wokken. Het is heel belangrijk dat de groente heel fijn gesneden 
is. Mijne was iets te grof. Dan scheuren de vellen sneller. Sommige ho-
eveelheden heb ik gegokt.
Voor mijn gevoel heb ik 
er iets te weinig kruiden 
ingedaan, maar volgens 
Wouter komt dat omdat 
het de Horexsfeer mist. Tja 
misschien moet May ze 
even keuren.
 
Na het rollen had ik nog 
veel vulling over. Dus 
ik denk dat ik teveel 
noedels(mie) had en ik had 
een hele grote spitskool. 
Ik voeg het recept waar ik 
vanmiddag mee begonnen 
ben hierbij voor wie het 
ook wil proberen.
 
Groetjes July
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Ingrediënten voor 40 Loempias
Loempia vellen bij Dekamarkt 
of Vomar in vriesvak (1 pak = 40 
stuks) 
Kip (500 gram)  
Spitskool (1 hele) 
Wortel (200 gram) 
Prei (200 gram) 
Taugé (200 gram) 
Oestersaus (2 eetlepels) 
Bouillon poeder (2 theelepels) 
Glasnoedels / fijne rijst mie, Coni-
mex (half pak 125 gram) 
Zwarte peper (snufje) 
Knoflook (2 tenen) 
Korianderzaadjes gemalen (2 
theelepels) 
Suiker (2 eetlepels) 
Ei (1x)

Bereiding
Kip heel fijn snijden of gehakt van 
maken; 
Prei fijn snijden en wokken in olie, daarna de kip erbij doen en roerbakken 
tot de kip goed gaar is; 
Vocht afgieten en laten afkoelen; 
Glasnoedels in kokend water garen ongeveer 30 seconden, afgieten en af 
laten koelen; 
Spitskool en wortel fijnsnijden; 
Dan alle ingrediënten in een grote bak door elkaar mengen;
2 eetlepels van mengsel in loempiavel rollen en dicht vouwen met ei.


