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Voorwoord
We hebben een feestje te vieren, want onze club bestaat 35 jaar. En als je
jarig ben, deel je uit. Omdat gebak wat lastig uit de envelop te krijgen is,
heeft Mikel er stickers bijgesloten. Naar aanleiding van dit 35 jarig bestaan
wil Cees Redeker (de man waaraan we de club te danken hebben) zijn
gedachte met ons delen.
De uitnodiging voor het treffen is in dit blad vermeld, en zoals Frank
Bloemsaat op geestdriftige wijze vermeld, wordt het dit jaar iets nieuws.
Jogchum de Jong is zich aan het voorbereiden om ons voor te gaan op een
bloedstollende toertocht. Dus niets staat in de weg om weer een leuk treffen te beleven.
Het plan om dit jaar in augustus weer aan de West Kent Run in Engeland
deel te nemen, is helaas gestrand. Dit evenement is zo populair geworden
dat op 4 januari de inschrijvingen al vol zat. En inschrijven was pas mogelijk
vanaf 1 januari. Achteraf gezien misschien niet eens zo erg, je weet maar
nooit wat Europa na de Brexit op 29 maart te wachten staat. Bij de verbazingwekkende Engelsen is alles mogelijk. Maar wij hebben toch alle jaren
dat we deelgenomen hebben aan motorevenementen gedurende vakanties in de UK ons bijzonder goed vermaakt. Als de Brexit niet al te vreemde
vormen aan gaat nemen proberen wij ons volgend jaar op 1 januari in te
schrijven voor de WKR.
Hiermee wil ik aangeven dat als er iets
leuks te beleven valt,
het van noodzaak is
om er als de kippen
bij te zijn.
Groet Gerard
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En toen was er de HOREX CLUB Nederland
Het zal ongeveer 1982 geweest zijn dat ik bezig was met de revisie van
mijn Horex. Deze Horex had ik bij Leo Schuil in Leeuwarden van de sloop
gered.
Toen ik 22 jaar was ben ik van de weg gereden door een automobilist met
te veel drank op. Sindsdien had ik geen motor meer gereden. Maar in 1982
wilde ik toch weer een Horex en dat lukte. Veel plezier beleefd aan het
reviseren.
Na twee jaar was de Horex klaar en moest ‘ie gekeurd worden in Lelystad.
Maar er was een probleem, hij maakte teveel lawaai; drie keer langs de
decibel meter gereden, maar niet goed.
Toen gebaarde de keurmeester minder gas en ja hoor, perfect (kennelijk
ook een hobbyist). Ik kreeg een kenteken en mocht rijden.
Ik heb toen wat foto’s gemaakt en een artikel geschreven voor in het blad
Motor met een oproep of geïnteresseerden zich wilden melden. De reacties waren overweldigend en hartverwarmend.
Om een lang verhaal kort te maken. Op zondag drie juni 1984 zaten we bij
Hotel De Witte Berken in Epe met een grote groep Horex liefhebbers.
En zie Horex Club Nederland was geboren.
En het mooiste is dat de Horex Club heden 2019 nog steeds bestaat. Mijn
grote waardering gaat dan ook uit naar het bestuur en onze onvolprezen
voorzitter Gerard Hilbers.
Was getekend C. Redeker
Noot; op de voorzijde van de kaft een foto uit juni 1984 tijdens de oprichting van onze mooie club!!!
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Mededelingen van de
Penningmeester
Financieel verslag 2018

Met genoegen presenteer ik een positieve
jaarrekening.
Onze voornaamste kostenpost is ons
mooie clubblad. Hoewel de productie- en
drukkosten ongeveer gelijk zijn gebleven,
zijn de portikosten weer flink gestegen. De
kosten van het clubblad per lid zijn dit jaar
€ 24,47. Per lid kost één clubblad in 2018 dus € 6,12 waarvan ruim de helft
voor rekening van de postzegels komt (€ 3,13). Daarom heeft het bestuur
tijdens het clubweekend in Arnemuiden op 3 juni 2018 aan de Algemene
Ledenvergadering voorgesteld de jaarlijkse contributie met ingang van 1-12019 te verhogen tot € 25,-. De ALV is hier unaniem mee akkoord gegaan.
Wij danken Mikel Eringfeld voor de productie en verzending van vier edities van ons informatieve blad. Echt hét visitekaartje van de club!
Gelukkig had het weekend een netto opbrengst van € 318,69 Daardoor
werd het negatieve resultaat ruimschoots gecompenseerd en sluiten wij
het jaar toch nog af met een positief saldo van € 171,52.
Dit voegen wij toe aan het vermogen van de club, dat hierdoor steeg tot €
6.341,11. Ons vermogen is dus bijna 3x onze jaaromzet. Een mooie buffer
voor eventuele tegenvallers!
Het aantal betalende leden is licht gedaald (van 78 per 1-1-2015 naar 71
per 31-12-2018).
Aan contributies over de jaren 2018 en 2019 ontvingen de club € 1.925,Wij verkochten de witte partytent voor € 125,-. Er waren geen verkopen
uit de clubwinkel. De rente op de spaarrekening is verder teruggelopen tot
een schamele 0,01% (€ 1,03). Achterstanden bij de contributiebetalingen
zijn verder teruggedrongen. Enkele wanbetalers zijn geroyeerd. De financiële positie van onze Horex Club is gezond!
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Het clubweekend: Wij danken onze webmaster Frank Bloemsaat, Susel en
Regina Reinders voor de geslaagde organisatie van het clubweekend in Arnemuiden (Zuid-Beveland). Het was weer een fantastisch, boeiend, lekker
en gezellig treffen met een hele mooie rondrit.
(NB: De afrekening van het weekend kunt u teruglezen in ons
clubblad 124 van september 2018. Hierbij is helaas een rekenfout
gemaakt. Het positieve saldo bedroeg niet € 436,19 maar € 318,69.
Deze rekenfout is in deze jaarrekening hersteld.)
Overige kosten en baten: het lidmaatschap van de FEHAC en de bestuurskosten zijn in 2018 gelijk gebleven. De kosten van ons domeinnaam www.
horexclub.nl stegen van € 39 naar € 69,Tenslotte:
Zoals inmiddels een traditie is geworden is de financiële clubadministratie
tijdens het komende treffen in Gasselternijveenschemond (Drenthe) door
alle aanwezigen in te zien. Een financiële commissie zal dan de boeken
controleren en een oordeel geven over de financiële administratie van de
club per 31-12-2018. Meld u zich aan voor de kascommissie?
Met vriendelijke groet,
Paul Hoornweg
Penningmeester
1 maart 2019

36e Horex Treffen te Gasselternijveenschemond
vrijdag 31 mei t/m zondag 2 juni 2019

Het treffen van de Horex Club Nederland vindt dit jaar plaats op
motorcamping de Motorschuur op de grens van Groningen en Drente.
Daar hebben ze het goed voor mekaar en in goed overleg kunnen we
gebruik maken van alle aanwezige voorzieningen.
Het is een echte motorcamping met alleen plek voor motoren en tentjes
en niet ingesteld op auto’s, campers, aanhangers en wat dies meer zij.
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Maar speciaal voor onze Horex-caravaan wordt voor het HCN-weekend het
aanpalende stuk grasland van de buurman geleend, zodat er ook voor ons
flinke wagenpark genoeg ruimte is.
Dus dit jaar geen gewoon treffen met de club-tent – die is verkocht, July
en Gerard zijn uitgetild – maar met een robuuste bar met bemensde tap
in de grote schuur. Geen gezeul met tafels en stoelen, gaspitten of kratten
bier. We nemen alles af: ontbijt, koffie, thee en de avondmaaltijd. En dit
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alles tegen alleszins
redelijke prijzen.
Er is goede toilet- en
douchegelegenheid
en in de stallen zijn
24 slaapplaatsen.
Ook zijn er 4
pipowagens te huur:
3 tweepersoons en
1 vierpersoons. Als
je daar gebruik van
wilt maken kun je
het beste zelf contact opnemen met de uitbater genaamd Gijs.
Dus een ‘effe anders’ treffen in dit jubileumjaar. Maar de gezelligheid zal
als vanouds zijn en het programma kent de vaste onderdelen. De rit op
zaterdag moet nog uitgezet. Jogchum de Jong heeft zichzelf naar voren
geschoven als route-uitzetter. Gezien de mooie rit in Friesland in 2017
hebben wij er het volste vertrouwen in dat ook dit jaar in het landelijke
Drenthe genoten kan worden van prachtige aanblikken vanaf de Horex!
Schrijf je a.u.b. een beetje bijtijds in, dan weten we allemaal waar we
aan toe zijn en wat er geregeld moet worden. In dit clubblad vindt je
meegezonden het inschrijfformulier. Dat wijst zich vanzelf. Het formulier
is ook digitaal beschikbaar op de startpagina van onze clubsite www.
horexclub.nl
Meer over de camping, zie: www.demotorschuur.info
En zo maak je contact:
Hier is ‘t:
Gijs: 0031 (0)6 - 513 312 37
Zuidzijde 30
9515 PJ Gasselternijveenschemond e-mail: info@motorschuur.info
GPS; N 52.99373 E 006.89547
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Motorcycle Museum Timmelsjoch

Een aanvulling op het verslag van Mikel Eringfeld aan het bezoek van de
Top Mountain Motorcycle Museum op de top van de Timmelsjoch.
In begin juni van 2018 waren we in Oostenrijk in de B&B van Regina en Jan
Wilmink.
Hun B&B is gelegen aan de Silvretta Strasse 291 in A-6553 See im
Paznauntal. Bij het bezoek aan hun B&B krijg ook de toegangspas voor de
Silvrettahochalpstrasse, hiermee kun je tijdens je verblijf tolvrij gebruikmaken van deze mooie pass zo vaak je maar wilt.
Op de donderdag hebben we de tocht gemaakt speciaal naar het mooie
museum op de top van de Timmelsjoch. Hiervoor krijg je bij Jan ook een
korting van € 1,-- op de toegangsprijs van het museum. Als je alleen naar
het museum gaat en weer terug naar je hotel hoef je géén tol te betalen.
Voor de tolpoort is voldoende parkeer gelegenheid.
Het Museum is gebouwd door de gebroeders Scheider aannemers/architecten uit Hochgurg im Otztal .
Het gebouw heeft 3 functies nl. Tolpoort, Skilift station en museum met
restaurant. Het gebouw is in zijn geheel uit hout opgetrokken met een
wand als kombocht. In deze kombocht staan dan ook de meeste racemotoren.
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Voor de tentoon gestelde verzameling motorfietsen is niemand minder
dan Giacomo Agostini gevraagd om zijn contacten met de diverse fabrikanten en musea aan te wenden. Het merendeel van de opgestelde motoren zijn in bruikleen/beschikbaar gesteld door div. fabrikanten en musea.
Tot mijn grote teleurstelling stond er maar één Horex opgesteld, nl. een
Regina 250 cc. Om meer Horex’en te zien hoef je ook niet zo ver te reizen,
Bad Homburg ligt een stuk dichterbij!!
Voor verdere informatie zie:
Top Mountain Motorcycle Museum
B&B Vivaldi 				

www.crosspoint.tirol/de-home
www.vivaldi.at

Gerard H. Luttikholt (Elst)
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advertentie
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Een originele advertentie over de Horex Resident in het toonaangevende
Amerikaanse motorblad ‘American Motorcycling’ in maart 1956
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Tour de Portugal
In het ‘archief’ kwamen wij (redactie) nog zeer oude foto’s tegen van ene
Rob (redactie vermoedt van oud-lid Rob Keizer), die deze in 2012 toegestuurd heeft. Rob maakte ergens in de jaren ’70 een trip naar Portugal op zijn
custom-made Regina.
Rob heeft de Horex diverse malen redelijk compleet uit elkaar gehaald.
Ruim na de trip vond hij een zeer versleten nokkenas die een tijd in functie
was toen de oliepomp kapot was, wat aan het slijtagepatroon op de nokkenas goed te zien was.
Op deze foto is het deksel op de cilinderkop goed te zien. De cilinder kan
maar net genoeg omhoog (zonder deksel) om hem eruit te schuiven. Deze
uitlaten werden niet af-fabriek geleverd…
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Op onderstaande foto is goed te zien dat het achterwiel er met een
steekas uit kan. Het tandwiel plus ketting blijven vastzitten aan het frame.
Middels het opklapbare onderste deel van het spatbord kan het wiel er
eenvoudig uit gehaald worden.
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Hieronder op de losse cilinderkop in het gras ligt, is links een verbrande
uitlaatklep te zien. Dit gebeurde op een andere trip naar Joegoslavië.

Op de camping aangekomen, is de mooie rechtopstaande bagagedrager
(gekopieerd vanuit de film ‘Easy Rider’) afgebroken, waardoor deze naar
achteren hangt. Inmiddels was hij wel in Portugal aangekomen en ondanks
het mankement nog steeds rijdend.
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Het complete verhaal ontbreekt bij ons. Misschien voelt Rob zich genegen
het verhaal ooit nog eens met de leden van de club te delen. We weten
zeker dat het een mooi avontuur moet zijn geweest!
Uw redactie
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Imperator prototype
Overgenomen en vertaald vanuit het blad Wheelies (03-2013)
Oorspronkelijke tekst en foto’s; Jürgen Nöll

Op tijd voor de internationale fiets- en motorbeurs, de IMFA 1952, is de
Horex Imperator zo ver gereed, dat ze onder bewonderende blikken gepresenteerd kon worden
Het idee om met name de grote tweecilinder-boxers uit München en de
halve liter ééncilinders uit Neckarsulm te trotseren, hield Horex hoofdontwerper Hermann Reeb al bezig in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
Maar het klinkende succes was uitgebleven. De verkoop van de vooroorlogse OHC-Twin bleef ver beneden de verwachtingen. Nu echter, schijnbaar lijkt Horex met het nieuwe Regina model een grote slag te slaan en
blijft de doorontwikkeling van de SB 35 als bestseller achter, lijkt de tijd
rijp om de motorwereld een nieuwe twin te presenteren. Bovenal bracht
de Regina geld binnen. Geld dat dringend nodig was voor de ontwikkeling
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van een nieuw
model. Lang hield
Reeb, ondanks al
het werk dat de
snel groeiende
Regina-productie
met zich meebracht, concrete
plannen van het
nieuwe halve liter
vlaggenschip in
de lade. En nu
was het tijd om
zijn droom te
realiseren. Het
Bij de vormgeving werd grote nadruk gelegd op
ontwerp van de
een duidelijke belijning, de stroomlijnvorm en het
motor, hier is
voorkomen van vuilopvang
voor Hermann
Reeb geen
discussie mogelijk, een windgekoelde halve liter tweecilinder met naast
elkaar geplaatste verticale cilinders waartussen de aandrijfketting van de
bovenliggende nokkenas ligt in een aparte lichtmetalen behuizing. Een
uitvinding overigens, die Reeb door octrooirecht al sinds juli 1949 laat
beschermen. Het patent is niet alleen beperkt tot de ketting. De opstelling
tussen de cilinders is ook ontworpen voor het toepassen van een verticale
as (octrooi nr. 893.875, German Patent Office). Na de definitieve stopzetting van Horex in 1960, zou dit patent evenwel eerst zonder enige bezwaren
door Honda gebruikt worden om uiteindelijk een plekje te vinden binnen
alle belangrijke ontwerpafdelingen van motorfabrikanten.
De twee cilinders van de nieuwe twin zijn gemaakt van gietijzer, de afzonderlijke cilinderkoppen voor een betere warmteafvoer van aluminium.
Het carter bestaat aanvankelijk uit drie delen, echter later uit slechts twee
delen. De oorspronkelijk met kegels verbonden krukas kan echter niet
overtuigen met het oog op de relatief hoge toerentallen. Toch bereiken
de 65 mm boring en de 75 mm lange slagmotor de 30 pk bij 6800 tpm. De
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noodzakelijke grijpvastheid komt pas door het gebruik van krukassen van
het in Stuttgart gevestigde bedrijf Hirth, die de individuele onderdelen van
hun assen uitrust met zelfcentrerende vertandingen en vervolgens vastschroeft. Dit type verbinding van onderdelen heeft zich vooral bewezen in
racemotoren met hoge toerentallen, maar de productie is zeer complex en
duur.
Gehuisvest in het monsterlijke carter zit een cassette-versnellingsbak van
het bedrijf Hurth uit München, dat vier versnellingen heeft. Hij bevindt
zich in een cilindrische behuizing en heeft een excentrisch gelagerde hoofdas, zodat de spanning van de primaire ketting zich door het verdraaien
van de behuizing af laat stellen gelijk aan de dynamo’s die gebruikelijk
waren in deze jaren.
Ook voor het chassis heeft men iets verzonnen. Voor het eerst maakt
Horex gebruik van een frame met dubbele lus en een zwenkarm voor het
achterwiel. Het is gesmeed uit aluminium net als het centrale deel dat in
het buisvormige frame is geschroefd.
Op tijd voor de Internationale Fiets- en Motorfiets Tentoonstelling, de
IFMA 1952, is de machine zover klaar dat deze aan het verbaasde publiek
kan worden gepresenteerd.
De experts zijn diep onder
de indruk. De welgevormde
Imperator met kuipdelen
en de volumineuze brandstoftank en een nieuwe
zitbank is dé sensatie. En
de fabriek, of beter gezegd
de marketingmensen, laten
hun toekomstplannen niet
in het ongewisse. Er is
een variant gepland, speciaal voor de zijspanrijder,
die nog meer inhoud zou
moeten hebben, namelijk
Met 30pk bij 6800tpm en een topsnelheid van
maar liefst 600cc. Bovend150km per uur is deze twin van de bovenkien kondigen de Bad Hamlasse onder de snelle 500cc’s
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burgers speciale onderdelen aan, waarmee de standaard-Imperator kan
worden aangepast aan een racevariant met verbeterde prestaties.
In een persbericht beschrijft het werk het nieuwe ontwerp:
“De motor is een verticale parallelle tweecilinder met een capaciteit van
500ccm. Hij maakt 30 pk bij 6800 tpm, maximale snelheid 150 km / h. Dit
plaatst hem in de topklasse van de snelste standaard 500s. Net als zijn
succesvolle voorganger heeft hij ook de bovenliggende nokkenas, een
extern kenmerk van de krachtige motor. Nieuw is de aandrijving van deze
nokkenas door een, tussen de twee cilinders omhoog lopende bedieningsketting in een afgesloten behuizing. Deze kettinggeleider brengt naast
originaliteit absolute symmetrie in de buitenstructuur van de motor en
biedt ten opzichte van de eerdere buiten liggende distributieketting nu een
gemakkelijke toegang tot de bougies en thermische balans. De klepspeling
kan door excentrische verstelling zonder speciaal gereedschap, ook met
handschoenen, eenvoudige afgesteld worden van buitenaf. Alle denkbare
delen zijn verstopt in deze motorbouw; een oude Horex-traditie. De Imperator heeft een zogenaamde ‘Blockmotor’, dat wil zeggen dat de motor
en transmissie een gezamenlijke behuizing hebben, waarbij het vermelden
Helaas bleef dit model een prototype en de klant moest nog 2 jaar geduld
hebben voor men eindelijk een Imperator kopen kon. Een Imperator die
nauwelijks nog iets gemeen had met het prototype uit ‘52
waard is dat nu, door een ingenieuze oplossing, de transmissieketting van
buiten eenvoudig is af te stellen.”
Voor dit doel is het transmissiehuis met gedecentreerde hoofdas cilindrisch en ingebracht in een passende boring van het motorhuis waarin het
is bevestigd door middel van twee schroeven tegen verdraaiing. Door deze
schroeven los te draaien en het tandwiel met de hand te draaien, kan de
primaire ketting op de vereiste spanning worden gebracht. Alle onderdelen
die zijn blootgesteld aan natuurlijke slijtage lopen volledig ingekapseld in
een oliebad. Nog een nieuwigheid van de voetschakelaar met vier snelheden: boven de versnellingspedaal bevindt zich een kleine staplens,
waarvan de werking de speling automatisch met een lichte druk omzet. Dit
maakt vaak een einde aan het zoeken naar de “neutrale” versnelling, en
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deze schakelpositie wordt ook aangegeven door een waarschuwingslampje
in de behuizing van de koplamp voor de twijfelaar.
De twee lichtmetalen cilinderkoppen met brede ribben komen overeen
met de nieuwste bevindingen en staan de sportrijder eenvoudig een hogere compressie toe om de prestaties te verbeteren.
De krukas is het hart van de motor en verdient de meeste aandacht. Hier
werd een krukmechanisme ontwikkeld die zelfs de hoogste belasting
tijdens het racen aan kan. Deze krukas heeft vier kogel- en rollagers, Hirthvertanding en natuurlijk gesmede vliegwielen.
Het smeersysteem is een droog carter-circulatiesysteem met een capaciteit
van 120 liter per uur. Deze capaciteit is bewust uitzonderlijk hoog gekozen
omdat de olie, naast het smerende effect, nog steeds koeltaken kent
die de levensduur van de slijtdelen verlengen. Het motorhuis, dat zwaar
geribbeld is in het onderste gedeelte, is tegelijkertijd een oliecarter met
een capaciteit van 2,5 liter. De functie van de oliepomp kan worden gecontroleerd tijdens het rijden door een blik op de kap van plexiglas op het
carter. De Imperator kan worden uitgerust met een of twee carburateurs.
De cilinderkoppen hebben een demontabel inlaatspruitstuk.
De dynamo met magneetontsteking 45/60 Watt zit met zijn conus op de
linkerdeel van de krukas en wordt beschermd door de grote lichtmetalen
behuizing tegen stof en water. Een organisch ingepast deksel geeft toegang
tot deze “krachtcentrale” zonder speciaal gereedschap.
Al met al heeft de motor een voorbeeldige symmetrie en gladde oppervlak, die voldoet aan de behoeften van moderne motorrijders.
Het chassis. Zoals bekend, nam Horex, na grondige proeven, als eerste
motorfabriek in de “Regina” gesmede lichtmetalen delen in productie
t.b.v. geëxponeerde chassisdelen. Ondanks wijdverspreide geruchten van
gebrekkige weerstandswaarden en zwakke dimensionering van dergelijke
onderdelen, die tot breuken geleid zouden hebben, liet de ontwerpafdeling zich niet afschrikken door het gebrabbel van onbelangrijke personen,
om dit prachtige materiaal “lichtmetaal” voor nieuwe ontwerpen nog
vaker toe te passen. Het indrukwekkende succes in de luchtvaartindustrie
met allerlei soorten lichtmetaal waren destijds de drijfveer voor de constructeurs van Horex om dit materiaal ook toe te passen in de motorenHOREX CLUB NEDERLAND
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bouw, vooral omdat dezelfde of
zelfs betere oppervlakte-effecten
als met chroom bereikt kunnen worden. Destijds hadden
de gesmede veerbenen van de
telescoopvoorvork, de lopers
van de achterwielophanging, de
vorkbenen, de montagesteun van
de stuur, beschermhoezen voor
suspensie delen en vooral de
remnaaf met koelribben; alles uit
lichtmetaal, zichzelf al uitstekend
bewezen. De goede bevindingen
en successen van de Regina, altijd
met het oog op het bouwen van
stabiele en toch lichte motoren,
maar vooral veel aandacht voor
een zo laag mogelijk gewicht voor
de onafgeveerde massa, voerden
nu bij de Imperator naar een volgende stap richting perfectie.
Nu toont dit model, naast alle
reeds bekende lichtmetalen
De nieuwe constructie van Hermann
onderdelen zelfs al dragende
Reeb oogste veel lof. Helaas was dit
bouwdelen van het frame, zoals
slechts een prototype en op dat mode scharniersteun voor de achter- ment kon niemand weten dat het daar
vork, het verbindingsstuk tussen
ook bij zou blijven.
de zadelbuis en de onderliggende
buizen en ook de twee draagarmen van de achterwielophanging.
Het frame is een dubbele buisconstructie (weeg), dat wil zeggen zelfdragend, gemaakt van naadloos getrokken precisie stalen buizen, gesoldeerd
in buismoffen. Productietechnisch gezien prijzig, maar solide en bewezen.
Deze soldeermethode werd ook toegepast om beschadigde framedelen
te vervangen in geval van vallen of na een ongeval, zonder de bestuurder
grote kosten te berokkenen.
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De achterwielophanging van de swingarm met 80 mm veerweg en ingebouwde oliedemping, gekoppeld aan de bijpassende voorwielophanging
door een hydraulisch gedempte telescopische vork, brengen nu comfort en
een wegligging die nauwelijks kan worden overtroffen.
De Imperator is het bewijs tegen de misvatting dat zacht geveerde motorfietsen voor zijspantoepassingen ongeschikte rijeigenschappen zouden
hebben.
De remnaven in de basisconstructie van de Regina werden bij de Imperator vergroot, omdat de topsnelheid van 150 km/u. uiteraard een verhoogd
remeffect vereist. De diameter van de remschoenen is 190 millimeter met
een breedte van 40 millimeter.
Voor warmteafvoer werden ook deze lichtmetalen remnaven weer voorzien van koelribben. Zowel de voorwielen als de achterwielen hebben
steekassen in hetzelfde systeem als het Regina-model. Dit geldt ook voor

De motor is een verticale parellelle tweecilinder met een inhoud van
500ccm
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de gesloten kettingkast, die overigens ook al voorkwam in 1932 op de
eerste tweecilinder. Het achtertandwiel zit op een ingesloten flens, in de
meebewegende kettingkast, die net als bij de Regina een schokdemperschijf draagt. In verbinding
met de in de koppeling en
bovendien op de krukas zittende schokdemper levert dit
een flexibiliteit op die moeilijk
te beschrijven is. Deze flexibiliteit van het hele aandrijfsysteem gaat zo ver dat je de Imperator zonder koppeling kunt
schakelen. Bij het ontwerp
werd speciale nadruk gelegd
op een duidelijke belijning,
de stroomlijnvorm en het
voorkomen van vuilopvang.
De accu is ingebouwd achter
de gestroomlijnde kuip, maar
is gemakkelijk toegankelijk via
een klep. Deze kuip is eenvoudig te verwijderen na het
losdraaien van een paar schroeven. Het slanke, gebogen
In het monstueuze carter is een cassettevoorspatbord complementversnellingsbak van de fa. Hurth uit
eert het harmonische totaalMünchen ondergebracht, dat over 4 verbeeld van de machine.
snellings beschikt
Zoals reeds vermeld, zijn alle
denkbare onderdelen met deze nieuwe constructie zowel aan de motor als
aan het chassis stof- en oliedicht ingekapseld, waardoor zowel de bestuurder als de passagier in het goede pak kunnen reizen.
Horex wil met dit Imperator-model een voertuig maken die de meeste
geïnteresseerden aanspreekt in zware machines aanspreekt;
een zeer snelle en toch zuinige motor voor de sportman, die vanuit deze
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basis met beperkte middelen een competitieve racemachine kon maken,
tot dusver ging de ontwikkeling hand in hand met die van de racemachines. Aan de andere kant een motorfiets voor de werkende persoon,
die als solo- en zijspanrijder hoge gemiddelde snelheden eist én aandacht
besteedt aan economische efficiëntie en betrouwbaarheid. Kortom, de
ideale machine voor de moderne rijder. Bovendien kan de machine op elk
moment veranderd worden in een 600 door cilinders en zuigers te vervangen, die dan een paar pk’s extra produceert, waardoor de motor zeer
geschikt wordt als zijspanmachine en geschikt is voor het zwaarste gebruik.
Met de levering van de eerste productiemachines moet men niet voor de
zomer van 1952 verwachten, aldus Horex.
De discrete verwijzing naar het tijdstip van aflevering geeft aan dat de
machines op het moment van afdrukken nog lang niet de vereiste serierijpheid hebben bereikt. In feite worstelen technici en ingenieurs nog steeds

De vakwereld toont zich diep onder de indruk. De mooi vormgegeven, gestroomlijnde Imperator met de volumineuze tank en nieuwerwetse zitbank is
de sensatie op de beurs
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De schitterende successen in de luchtvaartindustrie met diverse lichtmetalen onderdelen waren destijds de drijfveer voor de Horex-constructeurs,
deze in de motorenbouw toe te passen
met tal van problemen. Voortdurend wordt de motor verbeterd, wordt
het chassis van de experimentele machines aangepast. Allang zijn uit twee
afzonderlijke cilinders gepaarde cilinders ontstaan en de oorspronkelijk
afzonderlijke cilinderkoppen zijn ook veranderd in gegoten eenheden. Zelfs
het alom geprezen nieuwe middendeel van het frame uit gesmeed aluminium, blijkt al in een zeer korte tijd te zwak te zijn. Vooral de geschiktheid
om een zijspan voort te trekken wordt sterk aangetast door de onstabiliteit. Alleen het gebruik van geschikte stalen buizen helpt.
Parallel aan het werk aan de serie-lmperator, is er al meer dan een jaar
zeer intensief ontwikkelingswerk in een vergevorderd stadium gaande aan
een 500cc fabrieksracer. Eerst op basis van de Imperator met een bovenliggende nokkenas, dan - voor het seizoen 1952 - zelfs met twee bovenliggende nokkenassen. En allemaal zonder een echte raceafdeling. Alle
arbeidslast wordt afgehandeld door de kleine experimentele afdeling. Dat
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kan en mag niet goed
gaan.
Hoewel de nieuwe
500er serie-lmperator al luidruchtig
aangekondigd is en er
al brochures gedrukt
en gedistribureerd zijn,
trekt Fritz Kleemann
nog in hetzelfde jaar
aan de noodrem. De
wegtesten van een
stuk of zes prototypes,
die onder de speciale
verantwoordelijkheid
van de twee bekwame
medewerkers en motorsportexperts Harald Oelerich en Kurt Mansfeld staan, worden stopgezet in
het jaar van de perslancering, dus in 1952.
Het publiek wordt zonder pardon verklaard dat je zo’n krachtige motorfiets, zulks een titaan, geen normale rijder, maar in het beste geval slechts
aan een kleine groep topatleten kunt toevertrouwen. Dit was meer dan
beschamend, omdat het meer bedoeld was om meer topmonteurs en
werktuigkundigen te vinden die in staat waren geweest om het technische
probleem onder de knie te krijgen.
De solo-variant heeft reeds een verchroomde
tank en een zitbank, waarmee deze overeenkomt
met de versie die enkele maanden later op de
IFMA getoond wordt

Op de een of andere manier komen de prototypen - of tenminste de motoren - later in handen van particulieren en duiken ze in de volgende jaren
nu en dan op in de racerij. Zonder echter een grote indruk te maken en
met spectaculaire overwinningen van zich te doen spreken.
Bijna alle gebouwde prototypemotoren zijn tot op de dag van vandaag
bewaard gebleven en bevinden zich in verzamelingen. Een motor uit de
eerste versie met afzonderlijke cilinders en cilinderkoppen is nu gemonteerd in een Horex-racemachine, een van de laatste uitvoering in een prototype uit 1952, welke hier als fotomodel voor ons beschikbaar was.
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Agenda
30 maart Motormarkt Hardenberg. Grote markt in onderdelen
voor motoren, bromfietsen en assessoires. Meer
informatie; www.motormarkthardenberg.nl
05 t/m 07 april VETERAMA Hockenheimring (D). Auto- en motorbeurs. Min. 120.000m2 buiten en 4.000m2 binnen
met ca. 2.500 standhouders. Meer info; www.veterama.de
20 april Klassiekerrit Enterse Motor Club. Meer info via www.
entersemotorclub.nl
04 & 05 mei Oldtimermarkt Technorama in Ulm (D). Meer informatie; http://www.technorama.de/ulm/
31 mei t/m 02 juni 36e Horex Treffen Nederland bij de Motorschuur
in Gasselternijveenschemond. Zie het bijgevoegde
inschrijfformulier voor meer informatie (Hemelvaartweekend!)
07 t/m 10 juni 65. Internationalen HOREX-Sternfahrt bij Horex Club
Taunus e.V. in Bad Homburg vor der Höhe. Meer informatie; www.horex-service.eu of sternfahrt2019@
gmx.de (Pinksterweekend!)
14 t/m 16 juni 38e Int. Oldtimermarkt Bockhorn (D). Info; www.
oldtimermarkt-bockhorn.com
30 augustus t/m Internationaal Horex Treffen in der Schweiz in Solo01 september thurn (CH). Meer informatie op; http://www.horex.
ch/uploads/IntHorextreffen2019.pdf
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