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Voorwoord

Na een prachtige zomer, waarin we volop van de motoren hebben ge-
noten, heeft nu het weer zich  aan het jaargetijde aangepast. De meeste 
bladeren zijn van de bomen en de eerste nachtvorst hebben we ook al 
gehad. Het liefst zou ik in een winterslaap gaan en pas op 21 maart wak-
ker worden. Maar helaas is dit alleen voor sommige diersoorten natuurlijk 
gedrag. 

Bovendien heb ik, zoals in vorig clubblad vermeld, nog werk aan de Impe-
rator en Resident. Tijdens afgelopen vakantie op de camping in Duitsland 
getracht het tinkelend geluid bij de Imperator op te sporen. Dit is niet ge-
lukt. Beide motoren moeten weer in goede staat hersteld worden, want er 
staan voor volgend jaar nieuwe belevenissen in de agenda.

Al 
sleutelend 
wens ik u 
prettige 
feestdagen,

Groet 
Gerard
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Horex Treffen Dötlingen (D)
september 2018

Bijgaand een beeldverslag van het Horex Treffen in Dötlingen, gehouden in 
september jl.
Bijzonder is de droge koppeling bij een Regina 400 en speciaal aangepast 
frame met schokbrekers en kettingspanners.

De droge koppeling is een eigenbouw koppeling van Rolf Dachs.
Er is een bus gelast in het deksel  en de koppeling is verder naar buiten 
geplaatst, zodat de duplex ketting niet caramboleert met het kickstarter-
rondsel.
De koppelingsplaten zijn gelaserd en bekleed met frictiemateriaal. Ook de 
rest van de koppeling is een huisvlijtstaaltje. Voordelen van deze koppel-
ing zijn geen kleven van de 
platen, geen frictieslijpsel 
in de olie.
We komen er zeker nog op 
terug in een volgend club-
blad, aangezien Rolf het 
een en ander op papier zal 
zetten met meer uitleg.
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Horex Treffen Freiburg 2018
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Mededeling van het Bestuur

Vanwege de almaar stijgende kosten voor het verzenden van het clubblad 
(porti) heeft het bestuur van de Horexclub besloten het lidmaatschapsgeld 
voor 2019 met € 5,- te verhogen naar € 25,- 
Onze Algemene Ledenvergadering heeft op zondag 3 juni jl ingestemd met 
het voorstel.
Bij dit clubblad treft u daarom de contributierekening 2019 aan met het 
verzoek voor 2019 € 25,- over te maken op IBAN NL61 RABO 0135 9181 70 
ten name van Horex Club Nederland te Amsterdam.

Namens het bestuur
Paul Hoornweg
penningmeester

advertentie
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Pekel strooikaart

Het winterseizoen komt er weer aan en dat betekent de gevreesde pekel 
op de wegen! Wil je op de hoogte blijven van waar wel/niet gestrooid is, 
dan helpt Rijkswaterstaat een handje. Op www.rijkswaterstaatstrooit.nl 
kan je tot in detail zien hoeveel ton zout per dag of per seizoen gestrooid 
wordt, wat de wegdektemperaturen zijn en je kunt zelfs de exacte stand-
plaatsen en routes van de strooiwagens volgen, zodat je deze voor kunt 
blijven.

Nu is er nog geen pekel op de weg, zou je kunnen denken. Op de site is 
echter te 
zien dat dit 
seizoen – 
het seizoen 
begint op 1 
oktober – al 
1.095.295 
kilogram zout 
is gestrooid. 
Daarvoor 
is door de 
strooiwa-
gens 28.368 
kilometer 
gereden.
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Benzine & Bio-Ethanol

Er zijn mysterieuze stickers opgedoken bij onze benzinepompen. Wat 
betekent dit voor ons als motorrijders en welke benzine kunnen we het 
beste tanken? Er is al veel over geschreven, maar niet altijd even verhel-
derend. Onderstaand artikeltje op de website van Theo Lamens, de bek-
ende Guzzi-dealer in Nijmegen, is compact en eenduidig.

E5, E10 & E85 Brandstoffen
Binnen Europa is er e.e.a. aan het veranderen en gaat men aan de ben-
zinepompen naar uniforme en herkenbare stickers toe bij de vulpistolen. 
In Nederland zijn deze stickers ook al overal te vinden en gaan de oude 
omschrijvingen verdwijnen. Voor ons als motorrijders betekent dit, dat we 
voortaan de ronde stickers in het oog moeten houden! We hebben daarbij 
de keuze uit E5 (voorheen Superplus), E10 (voorheen Euro95) en E85 (flex-
fuel). 
 
Het getal naast de ‘E’ staat voor het maximumpercentage bio-compo-
nenten dat in de benzine verwerkt mag zijn. Toevoeging van bio-ethanol 
aan brandstoffen is natuurlijk beter voor het milieu, maar een van de 
vervelende bijwerkingen is dat het corroderend werkt op diverse metalen 
(zoals o.a. aluminium) en bepaalde soorten rubber en kunststoffen week 
kan maken. Iets waar onze motorfietsen niet goed tegen kunnen en wat op 
termijn tot schade kan leiden. Voor onze motoren luidt het advies daarom, 
om altijd benzines te tanken met een zo laag mogelijk percentage bio-
ethanol en welke voorzien zijn van een E5 sticker. Dit betekent dat er tot 
maximaal 5% bio-ethanol aan de brandstoffen toegevoegd kan zijn. E10 
heeft tot 10% bio-ethanol in zich en E85 is alleen geschikt voor FlexFuel 
voertuigen.
Wil je op zeker gaan en benzines tanken die helemaal ethanol vrij zijn, dan 
zijn er op dit moment een aantal premium benzines die in aanmerking ko-
men: BP Ultimate 98, Total Excellium 98, Esso/Mobil Energy Supreme+ 
98, Shell V-Power 98 en Firezone Competition 102 . Deze benzines heb-
ben bovendien een hoger octaangetal (RON 98 of RON 102) en zijn ‘klop-
vaster’. In het kort betekent dit, dat het risico op pingelen afneemt en de 
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verbranding optimaler verloopt. Jouw motor gaat hier merkbaar mooier en 
beter door lopen en voelt ook nog eens sterker aan.

OLDTIMERS 
Loodhoudende benzine (specifiek voor oldtimers) is al jaren niet meer aan 
de pomp te verkrijgen, maar er is wel loodvervanger in het leven gero-
epen om aan bestaande benzine toe te voegen. Ook hier adviseren wij je 
om altijd zo puur mogelijke benzine te tanken. Echter, bij loodvervanger is 
gebleken dat het kiezen uit twee slechten is: kies je voor vervuiling van de 
carburateurs bij toevoeging enerzijds, of voor licht versnelde slijtage van 
de klepzittingen wanneer je dat niet doet, anderzijds? Wij kiezen er zelf in 
ieder geval voor om geen loodvervanger toe te voegen.

VERKEERD GETANKT 
Mocht je per ongeluk de tank een keer met E10 gevuld hebben, maak je 
dan niet al te druk. Gewoon leegrijden en zo snel mogelijk weer bijvullen 
met de juiste benzine. Vooral langdurig contact met deze brandstof kan tot 
problemen leiden, je motor valt echt niet ter plekke uit elkaar. Zou je per 
ongeluk diesel (B7) tanken, dan is het een ander verhaal. Start de motor 
niet, maar bel de wegenwacht en laat hen de tank helemaal leeg halen.

Bron: https://www.tlm.nl/nl/nieuws/algemeen/e5-en-e10-brandstoffen/

9



HOREX CLUB NEDERLAND     december 2018

Motorpraat met Horex

Van Jürgen Streicher
Overgenomen uit de Frankfurter Rundschau - Bad Homburg

Eens per jaar doen motorfreaks de legende herleven. Fans uit bin-
nen- en buitenland ontmoeten elkaar waar de machines werden 

ontwikkeld en gebouwd.
Wie het over Horex heeft, bedoelt meestal de “Regina”. Met een 350cc 
ééncilinder, een juweeltje in de motorenbouw van de eerste jaren na de 
oorlog. Ze verdiende die naam, zij was een echte koningin. “Een mooi 
ding” noemt Egbert Löhr de klassieker uit de Horexfabriek, tot het einde 
van de jaren 50 een ster onder motorfans. Fijn opgesteld staan enkele voor 
het chique Horex Museum aan het treinstation van de kuurstad, verzorgd, 
schoongemaakt en nog steeds klaar voor een ritje op straat. Eenmaal per 
jaar komen Horex-fans uit binnen- en buitenland samen die hun passie 
tientallen jaren later levend houden, daar waar de machines ontwikkeld en 
gebouwd zijn.
Egbert Löhr is vanuit Düsseldorf komen rijden, een mooie rit. Eerst langs 
de Rijn en vervolgens langs de Lahn, zegt hij. Een motorrit om van te geni-
eten. De motorfietsmonteur is sinds 1991 elk jaar aanwezig, wanneer men 
samenkomt aan de wieg van de Horex om over hun motoren te praten. 
Natuurlijk heeft hij een “Regina” in zijn stal, ze hebben gedurende 26 jaar 
samen meer dan 130.000 kilometer afgelegd tijdens uitjes en vakanties 
over de Europese wegen.
Het leven en de motorfietsen van Löhr zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Het model waarmee hij op ditmaal op pad is naar het Horex 
Museum, heeft hij persoonlijk geconstrueerd. Een span met een BMW-mo-
tor en Nederlandse veringstechnologie voor het zijspan, waarin zijn vrouw 
soms mee op tournee is. Een hernia heeft hem gescheiden van zijn Horex, 
het op de standaard zetten is te zwaar geworden.

Algemene informatie Horex Museum
Sinds 2012 presenteert het Horex Museum aan de Horex-Straße 6 de 
geschiedenis van de legendarische motormodellen ontworpen in Bad 
Homburg. Onder de titel “Die Legende lebt!”, wordt (redactie; werd) de 
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nieuwe, jaarlijks wisselende tentoonstelling geopend op 27 oktober, onder 
grote belangstelling van verzamelaars. Het Horex Museum is op woensdag 
geopend van 10.00 tot 14.00 uur, op zaterdag en zondag van 12.00 tot 
18.00 uur.
Partners van de liefhebbers zijn niet vaak bij dergelijke discussies te vin-
den, het gaat namelijk vaak over technische zaken als een bovenliggende 
nokkenas, de schoonheid van een tweecilinder en andere details van de 
motorfietstechnologie. Maar bovenal, passie en liefde, loyaliteit en zorg-
zaamheid, behorend tot een gemeenschap, een levenslange hobby met 
vele facetten. Op deze jaarlijkse treffens is het merkbaar: “Die Legende 
lebt!”. Zo hebben de curatoren van het museum, Axel Butterweck en Frank 
Vollmer, de nieuwe tentoonstelling beschreven met nieuwe inhoud en 
nieuwe thema’s, die wordt gevuld door de diverse Horex-clubs verspreid 
over het land. “De Horex-community werkt, één oproep is genoeg.” Zo 
beschrijft Frank Vollmer de legende die levend gehouden wordt door de 
trouwe fans.
De benzinelucht wordt altijd vermengd met de geur van weemoed. Je 
voelt de hechte band wanneer Lothar Kreutz spreekt over de wanhopige 
pogingen, omdat ze ‘alles probeerden’ in de vroege jaren 60 om het bed-
rijf te redden. Zoals met de slanke, eenvoudige V21 in het jaar 1958. Als 
leerling-draaier begon hij in 1951 bij Horex, vandaag de dag is Kreutz 83 
jaar oud en komt hij jaarlijks vanuit Celle naar het veteranentreffen. Deze 
gemeenschap verbindt. “We brengen het museum tot leven”, zegt Frank 
Vollmer, tevens voorzitter van de Horex-Club Taunus en lid van de Motors-
portclub Bad Homburg.
Volgend jaar organiseren de clubs de sinds 1955 traditionele Horex Stern-
fahrt. De Taunus zal met Pinksteren het middelpunt van deze wereld zijn.
Frank Vollmer is iemand die de liefde voor de motorfiets in zijn bloed 
heeft. Geen wonder, grootvader Hermann Reeb was hoofd constructeur 
bij Horex en heeft veel van de legendarische modellen ontworpen. “Ik kon 
nauwelijks lopen, toen ik altijd al met hem in de fabriek was”, zegt Vollmer. 
Meer dan een half dozijn machines staan in zijn garage. Liefhebbers rijden 
voorbij met hun mooiste Regina of op een ander model. Er worden ver-
halen gedeeld tot na middernacht, altijd tussen de machines. Ze genieten 
van de benzinegeur en wat anderen als lawaai ervaren, is ‘muziek in onze 
oren’, zegt iemand met een glunderend gezicht.
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Viespeuken en milieuverkrachters

Wij mogen dan wel altijd lovend en hoogdravend spreken over onze 
hooggeprezen hobby, maar af en toe zijn er ook andere geluiden te horen 
dan gezellig en tevreden pruttelende Horexen. Afgelopen zomer maakte 
ik op een avond met mijn dochter in het zijspan een heerlijk toertje en bij 
zo’n uitje is het altijd fantastisch om ergens even een kopje koffie te gaan 
halen. Ik parkeerde netjes aan de kant van de weg, liet de motor nog even 
lopen, toen de sleutel er uit, helm af en vervolgens een plekje zoeken op 
het terras. Aan het tafeltje tegenover ons zaten een dame en een heer aan 
de koffie. Mevrouw keek 
met een heel vies gezicht 
richting mijn Horex en 
met haar opgetrokken 
wipneus zei ze tegen haar 
man. ,,Ik snap niet dat die 
stinkende dingen nog op 
de weg mogen rijden, die 
verpesten ons hele milieu, 
bah…” Dan ben je bijna 
geneigd om wat te zeg-
gen, maar ach laat maar 
leuteren denk ik dan, 
opwinding is niet goed 
voor je hart.
Nog geen week later haal-
de ik mijn oude Sunbeam 
van stal. Af en toe moet 
dat oude zonnestraaltje ook eens even naar buiten. Het was prachtig weer 
en na een uurtje tuffen, moest ik even tanken. Ik dacht, een beetje drinken 
voor de motor en voor de baas een ijsje. Daar komt een man naar me toe, 
bekijkt de Sunbeam en zegt dat hij het een prachtige fiets vindt. Maar zegt 
hij, hij hoort in een museum meneer, ziet u wel dat er een paar druppen 
olie onderliggen? Dat kan toch niet meer tegenwoordig. We moeten wat 
op ons milieu passen en met deze oude stinkende en vervuilende dingen, 
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wordt dat er niet beter op. Hij groette, stapte in zijn brandschone Mer-
cedes met dieselmotor en weg was deze moraalridder.

Je vindt het altijd mooi als mensen je oude twee- of driewielers prijzen. 
Maar dit is toch van de gekke. Dat komt vanwege de totale milieugekte. Oh 
wat worden we ineens allemaal serieus en wat rijden er toch een vies-
peuken rond en ik hoor ook bij dat gilde moet je maar denken. Aangesla-
gen als ik was, reed ik naar huis en dacht, dan moet ik de Sunbeam maar 
droog zetten, in museale toestand en de Horex moet ik maar aanbieden 
in Bad Homburg, misschien willen ze nog wel een Regina met zijspan erbij 
hebben. En dat moet dan gratis natuurlijk en voor transport zal ik zorgen 
op een aanhanger achter een Tesla aan. Vervolgens ga ik ook mijn auto 
afschaffen, weg met dat stinkding en ik zal uitkijken of ik ergens nog een 
bejaarde ezel op de kop kan tikken. Dan werk ik tenminste mee aan een 
gezonder milieu, ja je voelt het wel, ik ga helemaal om door deze gebeur-
tenissen. Stel je voor zeg dat door mijn toedoen met die stinkmachines 
van mij het gras vergeelt en de bladeren vroegtijdig af gaan vallen en de 
zeespiegel stijgt en ik als een razende rietje zand moet gaan scheppen om 
mijn woonterp op Deltahoogte te houden. Ik moet er mee aan de slag, dat 
kan niet anders. Ik wil trouwens ook minder gas gaan gebruiken, we zetten 
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de kachel vier graden lager. Ik heb mij al een lange onderbroek gekocht en 
mijn vrouw is elke avond bezig om mijn borstrok voor de winter nog af te 
krijgen. Stroom gebruiken we nauwelijks, want we hebben zonnepanelen 
en om de krant te lezen steek ik een kaars aan. Nee wat dacht je, we gaan 
ook gezonder leven, we willen zelf ook zo weinig mogelijk Co2 uitstoten. In 
elk geval eten we geen vlees meer, want de vleesproductie is zo mirakels 
slecht voor het milieu, laat de koetjes maar gewoon in de wei rond stap-
pen, ik eet ze niet meer op. En plofkippen wil ik ook niet hebben, want 
als daar de ontsteking verkeerd staat afgesteld is het helemaal een ramp. 
Trouwens ik heb me ook bedacht dat ik niet alleen vegetariër moet zijn 
maar ook veganist, dus ik eet niets meer van een dier en ook geen dierli-
jke producten. Beslist geen melk want daar moet weer een koe aan te pas 
komen, nee de koe is taboe, boeh, boeh. Ik eet geen kaas en geen eieren 
meer. Oh daar word ik best weer een beetje vrolijk van. Want door mijn 
toedoen worden de zonnebloemen straks nog hoger en de leuke bijkom-
stigheid is ook nog dat die gezellig kakelende kippen hun poezelige kontje 
niet meer kapot hoeven te persen voor dat eitje voor mij, ik pas lieve kip-
pendames! En alcohol nuttig ik helemaal niet meer, geen druppel meneer, 
ik drink gewoon water uit de welput achter het huis, heel helder water. En 
roken? Oh nee, mijn pijp heb ik met een noodgang in de container gekie-
perd. Weg met die stinkende vervuiler en gezondheidsverpester. Af en toe 
neem ik wel een exticypilletje voor de pep, kun je goedkoop aankomen in 
Noord Brabant. Je 
mag toch nog wel 
eens wat of niets 
soms en dat schaadt 
niet, althans daar 
hoor ik geen mens 
over, zelfs in Den 
Haag niet, dus! Oei, 
wat voel ik mij toch 
happy na al deze 
rigoreuze milieu-
besluiten. Waar 
motorritjes al niet 
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Heerser zonder fortuin
(vertaald vanuit Oldtimer Praxis 08.2017)

De doelen waren hoog gesteld, maar enorme motorschade verpestte de 
reputatie van de modern ontworpen Horex Imperator - een uitdaging voor 
doe-het-zelvers vandaag!

De Horex Imperator concurreerde met haar moderne ohc-tweecilinder 
als BMW-jager, als kandidaat voor de linkerrijstrook. Maar ondanks de 
lange ontwikkeltijd was de machine nog niet volwassen op het moment 
van de release in het midden van de tijd van de grote motorfietsdepressie. 
De mislukking was zo geprogrammeerd - “maar degenen die vandaag de 
dag met zorg weten hoe ze de Imperator moeten behandelen en opti-
maliseren, kunnen het potentieel aantonen dat ooit in deze machine zat”, 
zegt een restaurateur.

De Horex Imperator heeft in de bedrijfshistorie van de fabrikant uit het 
Hessische Bad Homburg geen diepe sporen achtergelaten. In het familieal-
bum van Jörg Beister speelde de tweecilinder echter altijd een belangrijke 

toe kunnen leiden. Waarschijnlijk denk je nu dat ik helemaal gek geworden 
ben en dat lijkt er verdacht veel op. Maar ik kan je wel vertellen dat ik me 
de kop niet gek laat maken door al die milieumafkezen. Natuurlijk voor mij 
staat het vast dat we goed op moeder Aarde moeten passen, maar alles 
wel een beetje met maat en fatsoen. Na de winterslaap gaat de Horex 
weer van stal en laat ik de Sunbeam nog wel weer eens galopperen, wat 
dacht je. En tegen de Kerstdagen slacht ik het gemeste kalf en hef het glas 
en steek vervolgens mijn pijpje nog eens aan.
Hartelijke groeten, gezellige Kerstdagen en alvast een goed en pechvrij 
2019 toegewenst. 

Met Horexgroeten,
Tammo Oldenhuis
Coevorden 
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rol. “Mijn vader reed de Imperator in de vijftiger jaren en was lyrisch over 
deze motorfiets, toen ik als kleine jongen rondliep. Het liefste vertelde hij 
over zijn hoogstandjes, die hij graag af en toe een beetje overdreef, zoals 
toen hij steen en been zwoer dat hij met één hand aan het stuur op volle 
snelheid schuin op de motor een zakdoek van de straat kon plukken… Op 
mij hebben deze verhalen ongetwijfeld invloed gehad - ik was er als bengel 
van overtuigd dat er geen motorfiets bestond met een betere wegligging 
dan de Horex Imperator”.
Jörg Beister groeide op en bleek net zo ondernemend als oldtimergek 
in zijn jonge jaren. “Toen ik 14 jaar oud was, wilde de vader van een 
schoolvriend zijn Heinkel Tourist-scooter wel kwijt. In ruil hiervoor eiste hij 
een LP van de seventies discoqueen Amanda Lear. De plaat was verkrijg-
baar bij de supermarkt om de hoek; Ik haalde mijn zakgeld uit het spaar-
varken, haalde hiervan de LP en nam trots een   Heinkel Tourist mee naar 
huis: Later heb ik de scooter gerestaureerd en hij staat vandaag de dag nog 
steeds in mijn garage”.
In gedachten was echter altijd de Imperator aanwezig bij de intussen 
volwassen mechanisch ingenieur. “Ik wilde er op een gegeven moment één 
bezitten, ook als aandenken aan mijn vader. In 2006 vond ik een exemp-
laar uit 1955 in Oostenrijk. De machine was al gerestaureerd en daarom 
in goede staat. Na deze werkzaamheden had ze echter lang stil gestaan   en 
sloeg daarom niet aan. Om deze reden heb ik de motor direct gedeeltelijk 
uit elkaar gehaald. Ik was vooral blij dat alle metaal- en aanbouwdelen 
compleet waren, omdat deze niet eenvoudig meer te vinden zijn.”

Toen de Horexfabriek in 1955 de Imperator eindelijk in productie nam, was 
het hoogtepunt van het motorfietstijdperk net afgelopen in Duitsland. De 
nieuwe machine moest de BMW-rijder bang maken, maar slaagde hier 
niet in als gevolg van de dalende kopersinteresse, maar ook als gevolg van 
diverse problemen met de motor. Krukas- en drijfstangschade kwamen 
veel voor en drukten nog eens extra op de verkoopcijfers. De fabriek uit 
Bad Homburg betaalden veel geld om de garantiegevallen op te lossen, 
vaak moesten dure ruilmotoren de boze klanten sussen. Zo gebeurde het 
dat in het tijdschrift Das Motorrad nooit een testverslag verscheen over de 
Imperator, simpelweg omdat geen van de exemplaren de verplichte hoge 
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snelheidstest op de Nürburgring ooit volbracht, zonder schade aan de mo-
tor!
De reden voor deze verwoestende schade was vooral de oliecyclus. In het 
oliecarter bevindt zich een reservoir, de zogenaamde zuigkamer, die als 
een tweede carter fungeert. Beister kent de valkuilen van het ontwerp: “In 
dit reservoir zit de oliepomp. De olie stroomt in deze aparte ruimte vaak 
te langzaam terug, waardoor de oliepomp droog draait. Dus ik heb drie 
gaten gemaakt om te zorgen dat het reservoir altijd voldoende olie krijgt. 
Deze gaten zijn achteraf ook toegevoegd als een verbeteringsmaatregel 
bij Horex. In mijn Imperator waren ze echter nog niet aangebracht.” Naast 
de problematische olie reflux geldt het plastic wieltje van de oliepom-
paandrijving als een zwak punt welke moet worden vervangen door een 
stalen exemplaar. Bovendien kan een rubberen ring aan de oliepomp, bij 
niet geheel correcte montage van de oliepan, zo geklemd worden dat de 
olietoevoer naar de drijfstanglagers op de Hirth-vertanding onderbroken 
wordt, binnen de kortste tijd gevolgd door grote motorschade. Om dit 
probleem tegen te gaan, heeft Horex zeer snel na de start van de seriepro-
ductie enkel oliepompen met een buisje toegepast. Aan Beisters motor zat 
echter nog een pomp uit de eerste reeks gemonteerd. “Ik heb een vergeli-
jkbaar buisje in de pomp gelijmd.” Maar zelfs dat was niet voldoende, de 
Horexfan beveelt verdere optimalisaties aan voor een langer motorleven: 
“Het verdient aanbeveling de klepgeleiders in de cilinderkop te vervangen 
door geleiders met pakking. Anders klapt motor heftig en raken de bougies 
besmeurd met olie.”
Ook Horex zelf bleef niet stil zitten. In totaal werden er vier detailwijzig-
ingen doorgevoerd gedurende de serieproductie, maar deze konden de 
gehoopte stabiliteit niet bewerkstelligen. Ondanks dit alles laat Beister, die 
ook werkzaam is als ontwikkelaar van motoren, zich niet slecht uit over de 
Horex-constructie. “Met uitzondering van de serieproductie van de olie-
huishouding is dit een complex ontworpen motor die zijn tijd ver vooruit 
was.”

De hoge kosten van de Horex-constructie wordt in het bijzonder gedocu-
menteerd door de tweedelige krukas, waarvan de helften zijn verbonden 
door een (dure!) Hirth-koppeling. Horex bedacht hiermee zelf al een 

17



HOREX CLUB NEDERLAND     december 2018

technische oplossing, zodat de as bij beschadiging bijzonder eenvoudig 
te demonteren was - wat sneller en vaker dan verwacht ook nodig was... 
Wat ook een verademing is tijdens de demontage zijn de met de krukwan-
gen geklemde krukpennen. Als de pennen moeten worden vervangen, 
hoeft de as niet uit elkaar te worden gedrukt, maar wordt deze uit elkaar 
geschroefd. De schuine vertanding van de primaire aandrijving zorgde er 
ook voor dat de bouwkosten omhoogschoten, maar dwingt bij de ge-
diplomeerde ingenieur nog steeds respect af. “De wielen van de primaire 
aandrijving zijn zo gepaard, dat ze bij een warme motor bijna geruisloos 
vertanden. Hier tegenover is er vaak een zacht gehuil te horen als de mo-
tor koud is. In mijn inschatting moet Horex toentertijd bij het samenvoe-
gen een hoge inzet van de lopende productie gevergd hebben.” De in drie 
rollagers lopende krukas – twee cilinderlagers buiten, een kogellager in 
het midden – is af fabriek al uitgebalanceerd. Ook deze maatregel kon niet 
voorkomen dat de motor krachtig vibreerde, wat aan sommige machines 
resulteerde in scheuren in het plaatwerk en andere onderdelen.
De nieuwe eigenaar vond veel hulp bij de leden van de Braunschwei-
ger Horex Club. Clubkameraad Helmut Köcher kent de sterke en zwakke 
punten van de Horex-tweecilinder al veel langer en heeft de motor grondig 
omgebouwd. Sinds 1984 draait de motor met vier in plaats van slechts 
drie krukaslagers - gerealiseerd door een overeenkomstig gemodificeerd 
middenscherm. De conversie zorgt ervoor dat de beter geleide en onder-
steunde krukas in bedrijf minder doorbuigt, en ook de vibraties werden 
zo verminderd. Een extreme schade heeft Köcher doen besluiten tot deze 
modificatie: de originele krukas was zo sterk doorgebogen dat de draagrol-
len van de drijfstangen kantelden, hun kooien vervormden en zo de kruk-
pen vernietigde. Friedel Münch, die na de ondergang van het merk een 
tijdlang de rechten op de naam ‘Horex’ bezat, zou als één van de eersten 
deze ombouw naar vier krukaslagers hebben gerealiseerd. Bovendien; ook 
de toestand van de asafdichtingen in de middenplaat zijn uitermate belan-
grijk voor de olietoevoer van de drijfstanglagers.

Naast de verbetermaatregelen van het oliecircuit was er niet veel te doen 
aan de hier getoonde ohc-tweeklepper. Nokkenas en tuimelaar evenals 
de aluminium cilinderkop waren ofwel voorbeeldig behandeld of door 
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bekwame handen gegaan. De zuigers van de 26 pk sterke parallel-twin 
lopen strak in de gietijzeren cilinders en waren ook superstrak. Als enige 
voorzorgsmaatregel werden de zuigerveren ingeruild voor nieuwe exem-
plaren van de firma Wahl. De versnellingsbak toonde ook geen problemen. 
De vier versnellingen tandwielbak  is zo robuust ontworpen, dat Friedel 
Münch deze zelfs toepaste in zijn Mammut 1.000cc NSU viercilinder!
Het plaatwerk werd door de lange standtijd in Oostenrijk dermate aange-
tast, dat Beister besloot om opnieuw te lakken. “Toen ik het kale frame 
voor me zag, kon ik tevens vaststellen dat de aanslag van de hoofdstan-
daard, vaak slecht bij een Imperator, aan de onderzijde van het frame ooit 
eens eerder hersteld is. De hoofdstandaard is niet bijzonder goed gepo-
sitioneerd, wat de reden is waarom sommige eigenaren de machine wild 
over het zwaartepunt trekken en het frame daarmee beschadigen. “Beister 
raadt aan ook voorzichtig te zijn bij het gebruik van de kickstarter. “Hier 
grijpen de tanden soms niet in elkaar en staan de tanden met de punten 
op elkaar, wat de boel kan doen blokkeren. Een beetje met gevoel trappen 
kan helpen, dus niet proberen de blokkering door te trappen. Hierdoor kan 
het kickstarter-rondsel op den duur slechter worden.”
Ondanks het goede onderhoud van de vorige eigenaar, was het veel werk 
om de in slechte toestand verkerende tank op te knappen. De kleine steun-
frames van de kniekussens waren doorgeroest en sommige gaten moesten 
worden gesoldeerd. Een nieuwe chroomlaag zorgt ervoor, dat Beister’s 
Horex er niet alleen technisch, maar ook optisch er erg goed bij staat. 
Hij maakte de kabelboom zelf, maar wijzigde niets aan het standaard zes 
volt systeem – aangezien deze geen problemen oplevert. Alleen de rotor 
van de dynamo is opnieuw gewikkeld. De originele aluminium velgen van 
Weinmann werden zoveel mogelijk gepolijst en opnieuw ingespaakt.

Wat is de conclusie die je vandaag de dag over de Horex-tweecilinder kunt 
trekken? Praat je over een constructie vol fouten, die zonder het gemodi-
ficeerde oliecircuit en de extra krukaslager onvermijdelijk een vroege 
motordood tegemoet rijdt? Horex-experts stellen ons gerust. Reinhard 
Jutzi uit Trebur kent de OHC-twin beter dan zijn eigen broekzak en meent 
dat de verbetering van het oliecircuit niet absoluut noodzakelijk is - als er 
langzaam gereden wordt en de motor regelmatig onderhoudt. Dit past in 
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de ervaring van Jörg Beister: “Snelle ritten over de snelweg zijn zeker niet 
het meest geschikt voor de Horex Imperator. Maar als je haar voorzichtig 
behandelt, is de motor perfect. Het geweldige geluid en de zeer goede 
remmen zorgen ook voor veel plezier - plezier dat ik nu al 20.000 stress-
vrije kilometers heb mogen ervaren!”

Resident met Steib S 501

Hieronder enkele foto’s van een Resident met zijspanaanbouw Steib S 501, 
die je bijna nooit ziet. Hij kwam even langsrijden in Dinxperlo om zich te 
laten vereeuwigen.
Eigenaar is Henry Peters uit Hünxe (D) die in het verleden ook op ons tref-
fen ver-
scheen 
met de 
Resident 
zonder 
zijspan. 
Hij is erg 
in zijn 
nopjes 
met 
deze 
combi-
natie

20



HOREX CLUB NEDERLAND     december 2018

21



HOREX CLUB NEDERLAND     december 2018

Techniek
Ombouw primaire aandrijving van simplex naar duplex-ketting

 
Hiervoor zijn enkele veranderingen nodig:
a De kickstarteras moet, zoals op de tekening aangegeven, iets wor-

den aangepast. Dus hier afdraaien van 23 naar 25mm.
b Het carter moet afgeschuind worden, opdat de ketting niet hier 

tegenaan schuurt.
c De diepte van het kettingkastdeksel  moet aangepast worden, door 

er 1,5 vanaf te frezen.
 Verder zijn er nog meer aanpassingen nodig, zoals een ander kop-

pelingshuis met aangebout duplexkettingwiel en ook een andere 
hoofdas voor de versnellingsbak.

 Om het carter af te schuinen heb je eigenlijk een speciaal gereed-
schap nodig,maar als je een beetje inventief bent, is het ook heel 
gemakkelijk met een vijl te bewerkstelligen.

 Je kunt hiervoor b.v de labyrinthring van je voorwiel gebruiken, 
deze zit aan de linkerkant van je voorwielnaaf.

 Deze leg je tegen de krukastap aan en met een vijl kun je nu prima 
een hoek vormen langs deze ring en het aluminium van het carter.
Je hoeft het carter niet helemaal rond af te vijlen, 120 graden zijn 
voldoende, dus alleen in het bereik, waar de ketting kontakt kan 
maken met het carter, dus de ingrijphoek.

 Op de foto`s kun je dus duidelijk zien, wat voor een klein klusje dit 
eigenlijk is. Het resultaat is meer dan voldoende.

 De labyrinthring als basis om te vijlen Klaar voor montage
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Motorcycle Museum Timmelsjoch

Op de terugreis van onze vakantie 
in Toscane afgelopen nazomer 
besloten we de wonderschone 
Timmelsjochpas vanuit Italië te 
bestijgen. Eénmaal boven en in 
Oostenrijk kwamen we tijdens 
de afdaling langs het Motor-
cycle Museum bij Hochgurgl op 
een hoogte van 2.175m1! Voor 
slechts een tientje p.p. kom je 
binnen in één van de mooiste 
motormusea van Europa met een supercollectie aan historische tweewiel-
ers. Hierna enkele sfeerplaatjes van deze must-go-see als je in de buurt 
bent.

Mikel Eringfeld
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12 & 13 januari

1 t/m 3 februari

30 maart

5 t/m 7 april

31 mei t/m 2 juni

7 t/m 10 juni

30 juni

30 augustus t/m 
01 september

Motoren-bromfietsen-fietsen oldtimerbeurs in de 
Auto- tron te Rosmalen. Meer info; www.oldtimer-
beurs.net

Bremen Classic Motorshow. Meer info via; www.clas-
sicmotorshow.de

Motormarkt Hardenberg. Meer info; www.motormark-
thardenberg.nl

VETERAMA Hockenheimring. Auto- en motorbeurs. 
Min. 120.000m2 buiten en 4.000m2 binnen met ca. 
2.500 standhouders. Meer info; www.veterama.de

Horex Treffen Nederland. Gasselternijveenschemond-
Drenthe

65. Internationaler Horex Sternfahrt bij Club Taunus in 
Bad Homburg. Meer informatie; www.horex-service.eu

25 jaar Duitse Merkenrit (DMR). Rondrit van zo’n 
100km. Start om 10.30u. bij het AC Restaurant aan de 
Meerndijk 59 in De Meern. Meer info; ed.verhagen@
hotmail.com

Internationales Horex Treffen in der Schweiz. Camping-
platz des Touring Club Schweiz (TCS) in Solothurn (CH). 
Meer info; www.horex.ch

Agenda 2019
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