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Voorwoord

Ondanks het dringende advies om binnen te blijven, hebben we de ver-
leiding niet kunnen weerstaan om toch een aantal toertjes op de motor 
te maken. Welliswaar niet op de Horexen, want als de bestemming wat 
verder van huis is, nemen we onze Honda’s CB400A uit 1978 en 1979.
Langs de bloemenvelden in de kop van Noord Holland was het lekker rustig 
en hebben we genoten van de geur en kleur van hyacinten, narcissen en 
tulpen. Na 120 km plaatsen we weer voldaan de motoren in de schuur.
Op Koningsdag lokte het weer mij tot het verkennen van een route die ge-
bruikt kan worden in clubverband. Een slingerroute langs Vinkeveen bracht 
me bij de parkeerplaats van een duiksport vereniging aan de Baambrugse 
Zuwe. Daar waren mensen geheel gehuld in duikuitrusting bezig met hun 
hobby. De kans op een Corona-besmetting onder water leek me dan ook 
niet erg groot. Nadat mijn meegebrachte boterham en koffie op was, 
vervolgde ik de rit die 
ik thuis op de Tomtom 
ingevoerd had. Via een 
prachtige weg langs 
de Waver werd ik bij 
het binnenkomen van 
de gemeente Ouder 
Amstel onaangenaam 
verrast door een ver-
bodsbord voor motor-
rijders en wielrenners. 
Maar vanuit Ouder 
Amstel kwamen wel 
meerdere wielrenners 
en motoren mij tege-
moet. Omkeren en de 
weg weer terug, vond 
ik geen optie. Met kans 
op een bekeuring heb 
ik het bord genegeerd. Gerard op zijn BSA chopper in 1972
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Maar het heeft me weer aan het denken gezet. Waarom worden zulke 
verboden ingesteld? Het antwoord kunnen we zelf geven. Motorrijders die 
met luid gebrul de stilte verstoren, en wielrenners die als kamikaze piloten 
het fietspad negerend de weg aan zich toe eigenen. Gevolg: OVERLAST. 
Ik moet bekennen 48 jaar geleden kreeg ook ik een gelukzalig gevoel toen 
ik me met mijn BSA 650 cc duidelijk hoorbaar verplaatste. Dit verklaar ik 
aan mijn nog niet volgroeide rechter en linker hersenhelften. Sommige 
mensen zijn van mening dat bij enkele mannen deze volgroeiing nooit 
plaats vind. Dat zal waarschijnlijk het gedrag van deze overlast veroorzak-
ende lieden zijn. Dat mijn hersenen nu wel in gelijke mate ontwikkeld zijn 
is twijfelachtig. Maar ik heb in ieder geval een hekel aan herrie gekregen 
en rij nu alleen nog maar met motorfietsen die ruim binnen de 80 decibel 
liggen.

Ik hoop dat u van de stilte kunt genieten in deze Lock Down.

Groet Gerard

advertentie

3



HOREX CLUB NEDERLAND     mei 2020

Horex Treffen 2020

De organisatie van het komende 
clubtreffen heeft, samen met het 
bestuur en de campingeigenaar 
waar het treffen gehouden zou 
worden, besloten om het treffen 
in 2020 niet te laten plaats vinden. 
Dit treffen zou gehouden worden 
in het eerste weekend van juni 
2020 in Groenlo, zoals ook in de 

laatste 2 clubbladen te lezen was.
Reden voor deze annulering is de hele situatie rondom het Corona-virus. 
Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni 2020 verboden door het kabinet en de 
kans is erg groot dat dit verbod daarna gehandhaafd wordt. Hierdoor is er 
te weinig zekerheid en heeft het geen zin met de voorbereidingen verder 
te gaan.
 
Besloten is om het hele treffen een volledig jaar door te schuiven naar 
2021. Noteer dus alvast in uw agenda’s; Horex Treffen 2021, 4 t/m 6 juni 
2021 in Groenlo.
 
Helaas is het even niet anders. We hopen u allen volgend jaar in goede 
gezondheid weer te mogen begroeten op het allerleukste motortreffen van 
Nederland!
 
Voor degenen die zich reeds aangemeld hebben, zal vandaag het inschrijf-
geld gerestitueerd worden. Nieuwe inschrijfformulieren voor 2021 zullen 
eind dit jaar toegestuurd worden.
 
Met hartelijke groeten,
Mikel Eringfeld 
namens het bestuur en de fam. Eringfeld (organistatie treffen)
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Horex perikelen in Corona-tijden!

Helaas is er nu een tijdperk aangebroken waarin de jaarlijkse treffens en 
bijeenkomsten worden gecanceld. Dit moet ook wel zo zijn, in ieder geval 
totdat er een verbetering in zicht komt en hopelijk komt dat er ook. 

Wel is het mogelijk zelf een ritje te maken en de Horex te testen, of ze nog 
wel wil of ook al door een virus is bevallen. In mijn geval was er iets on-
verklaarbaars. Telkens na een ritje van 3-10km liep ze vast zonder duideli-
jke aanwijzingen. Dus geen onderbreking van de benzine toevoer of iets 
wat een onderbreking van de ontsteking zou kunnen zijn.
De klepspeling was normaal afgesteld, de kleptiming en ontsteking staan 
goed, de zuigerveren zijn vervangen, de kleppen vernieuwd en toch wordt 
ze behoorlijk warm en koortsachtig. Dat zal toch geen virus zijn die op de 
mechaniek tekeer gaat?

Wel de stoterstangen vervangen door een speciaal hoogwaardig titanium 
materiaal, wat iemand voorhanden had die in de medische toelevering van 
implantaten werkte. Dus voor knie en heupprotheses etc. en dat leek wel 
een toepassing waard, want de Horexen zijn inmiddels ook behoorlijk op 
leeftijd, waardoor een goede vervanging erg waardevol kan zijn.
Vooreerst de klepspeling maar een stuk ruimer afstellen en maar weer tes-
ten om te zien wat er nu weer gaat gebeuren. Hierover zal ik een volgende 
keer berichten.

Wel is me opgevallen dat koeien geen enkele last hebben van het spe-
ciale Horex uitlaatgeluid. De motor stopte immers vlakbij een weiland vol 
herkauwende koeien en niet één koe maakte aanstalten om op de vlucht 
te slaan voor de overweldigende Horex-sound.

Ook kun je in deze bijzondere Coronatijd snel ergens naartoe rijden. 
Iemand belde op vanuit Stuttgart en wilde een Horex, die ik ooit te koop 
had, wel van me wilde overnemen. Maar hij zag beren op de weg, dus 
voorgesteld ze dan maar te brengen en het moet gezegd worden, dat ging 
super.
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‘s Morgens om 5 uur de weg op en goed 525km verder  en 5 uur later 
stond ik voor zijn achterdeur in een klein dorp verscholen  in het zwarte 
woud. De man was blij verrast, aangezien hij dacht dat het wel veel langer 
zou kunnen duren.

Er was bijna niets te doen op de Duitse snelwegen, slechts 3 gele kentek-
ens gezien op de gehele route. Geen vakantievierende colonnes met cara-
vans of andere verkeersdeelnemers die voor oponthoud zorgen, enkel en 
alleen vrachtwagens uit Polen, Letland en andere staten uit Oost-Europa, 
maar die geven wel gas en doen geen onverwachte bewegingen waar je je 
van te pletter schrikt. Wat fijn dat de media in deze rare tijd de bevolking 
wijsmaakt dat de grenzen dicht zijn, wat natuurlijk niet echt zo is; een weg 
naar Rome of andersom zal er altijd zijn.
Handje geven hoefde nu even niet door de anderhalve meter maatregel, 
een mondkapje op ook gelukkig nog net niet (red. die maatregel ging daar 
op 27-04 van start, echter alleen voor openbare ruimten). Dus geen koffie, 
geen gedoe, alleen de overdracht van de Regina en nog even zijn andere 
motoren bekijken (een BMW R51/3, een R50S en een NSU-Konsul). De 
man was super in zijn sas en ging meteen een ritje maken. Hij droomde al 
lang van een Regina en nu was het zover, wat een “cronadag”!

Op weg terug kwam ik weer eens langs het circuit van Hockenheim, wat 
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me altijd doet denken aan de voorjaars-Veterama die daar plaats vindt en 
de bijzondere mensen die je daar treft. Ooit kocht ik er, van een man uit 
Kroatië met een spits sikkebaardje en gele hippe zonnebril uit de 70-er jar-
en, een Regina, die hij volgens zeggen eigenhandig had gerestaureerd. Hij 
zag er zo betrouwbaar uit dat die koop snel rond was. Helaas bleek nadien 
dat de motor niet bepaald zonnig liep. Bij het loshalen, kwam er van aller-
lei soepzooi en drab naar buiten. Het leek wel of een varken zijn behoefte 
erin had gedrukt en overeenkomstig waren de motoronderdelen totaal 
aangevreten door roest. Deze motor kon dus echt niet hebben gelopen.
Een jaar later trof ik deze bijzondere proleet weer en sprak hem hierop 
aan. Hij hoorde het verhaal gelaten aan en vertelde dat zijn ex-vrouw 
misschien wel een pannetje zoutzuur in het blok gegoten zou kunnen heb-
ben om hem te straffen, omdat hij van haar af wilde. Ik zei hem dat zijn ex 
dat soepje beter aan hem had kunnen aanreiken. Het effect zou dan vele 
malen groter zijn geweest, maar hij vertrok geen spier.

Later op de avond kwam hij even vrolijk een flesje wijn brengen en een 
zelfgemaakte tonijnsalade. De tonijn had hij notabene zelf gevangen in 
de Middellandse Zee. Het maakte ons wel aan het twijfelen of we dat ook 
moesten proeven, maar hij at er zelf ook van en het bleek goede waar. 
Zand erover dus en het voorval was vergeten. Sindsdien is het elk jaar een 
happening om er te zijn. De verhalen van onze Kroatische vriend worden 
elk jaar sterker.

So, don’t worry, be happy! Er valt gelukkig nog heel wat te lachen.
Blijf allemaal gezond.

AE
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Project Horex Resident GS

Wiel Hoeijmakers is bezig met het opknappen van een Horex Resident GS.
Inmiddels heeft hij de motor technisch geheel in orde gemaakt. Dat wil 
zeggen; nieuwe kleppen en klepgeleiders, de kleptuimelaar vervangen. Een 
nieuwe zuiger geplaatst, de  krukas gereviseerd, de carburateur gerevi-
seerd, en de koppelingsplaten en bus vervangen.
De uitlaatbochten in hooggelegde uitvoering, het zadel vernieuwd, enz. 
enz.

Oorspronkelijk komt deze Resident uit Portugal, alwaar Wiel ‘m in 2017 
ongezien gekocht heeft. Hij is een rasechte Horex-liefhebber en vindt het 
opknappen erg leuk, dus is het voor hem geen probleem als het niet al-
lemaal compleet is. Het zoeken naar passende onderdelen is voor hem dan 
ook een uitdaging.
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advertentie

Advertentie Horex SB35 Café Racer

Hierna enkele foto’s van een echter café racer gebaseerd op de legend-
arische Horex SB 35.
Deze Horex is in het bezit van Martin Bonder en voor de juiste geïnteres-
seerde is deze eventueel te koop. Er valt zeker iets leuks van te maken, 
terugbouw naar origineel is ook zeer goed mogelijk.

Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met Martin via de mail; 
nksparky2010@gmail.com
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Onderstaand artikel van eind februari is per abuis niet geplaatst in het 
clubblad van maart jl. Er ging even iets fout in de communicatie. Toch 
konden we u dit geweldig geschreven stukje van Tammo Oldenhuis niet 
onthouden en hopen dat u er ook van gaat genieten, zij het met enige 
vertraging…

Vrolijke nuchterheid

Het voorjaar is dit jaar vijf weken eerder begonnen dan voorgaande jaren. 
De krokussen zijn al bijna uitgebloeid en enkele geraniums die ik een 
zachte winterdood had willen laten sterven, zijn weer aan het uitlopen 
om straks halverwege maart de eerste bloemen al voor de dag te toveren. 
Koolmezen hebben bij mij in de tuin diverse nestkastjes geïnspecteerd 
en afhankelijk van de te verlenen huurtoeslag, zullen ze straks er ééntje 
uitkiezen. Hopelijk worden ze niet achteraf als fraudeurs bestempeld, maar 
ja in dit polderland weet je het maar nooit met bepaalde diensten. Mijn 
trouwe Horex is overigens nog in diepe winterslaap. Nog maar even laten 
dutten heb ik zo gedacht, er kan nog genoeg ballast uit de lucht vallen. Het 
klimaat mag dan op de hobbel zijn, het is nog altijd zo dat maart zijn staart 
roert en april doet wat hij wil. 

Ik ga dezer dagen in elk geval een nieuwe gasfabriek monteren, aangezien 
mijn deftige en bedaagde dame toch wel wat ademhalingsproblemen heeft 
gehad bij de hoge temperaturen van de afgelopen zomer. Bij navraag in de 
Horex kliniek in het lieflijke Dinxperlo vertrouwde de directeur geneesheer 
mij toe dat een transplantatie van het ademhalingsorgaan de beste oploss-
ing zou zijn. Gelukkig wordt zo’n operatie door de ziektekostenverzekering 
geheel vergoed, want anders is het voor de kleine man niet meer te doen. 
Natuurlijk is er een eigen risico aan verbonden, maar dat heb ik inmiddels 
door spaarzaamheid te betrachten al kunnen ophoesten en het blinkend 
kroonjuweel heb ik op de werkbank liggen in mijn schuurtje. Volgende 
week zaterdag moet het er maar eens van komen, dan staat er niets op 
de rol wat evenementen aangaat en dan kan ik me heerlijk concentreren 
op de komende operatie. Voor een leek als ik is dat in elk geval een hele 
uitdaging. Volgens geleerden op dit gebied kan er niets misgaan.
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In de vensterbank boven de werkbank heb ik een miniatuur Horex Regina 
staan, een blauwe uitvoering en zo prachtig nagebouwd dat je al zin hebt 
om er op te stappen om een eindje te rijden. Voorzichtig ontdoe ik hem 
van de laag stof en laat hem weer glanzen. Hé, daar zien ik een kinderko-
pje langs het raam schieten. Het is Annalie, één van de kleindochters, die 
graag eens even rondscharrelt in mijn schuurtje en altijd vraagt wanneer 
ze weer mee kan in de het zijspan. Ik heb de indruk dat ze al een beetje 
geïnfecteerd is door het benzinevirus. En ja hoor de deur zwaait open, ze 
groet met “Hoi opa”, loopt meteen naar de Horex, trekt het kleed omhoog 
en zegt: ”Als het vanmiddag droog is, kunnen we dan een eindje om?” 
“Ja, maar het is nog koud” zeg ik. Nou en zegt ze, “ik heb een hele lekkere 
warme jas, het kan best denk ik.” Ja wat moet je nou tegenwerpen tegen 
zulk lieftallig geweld? Ik beloof haar dat we met een week of zes een eind-
je gaan tuffen. “Nou ja, dan moet dat maar” verzucht ze, “maar dat duurt 
nog wel heel lang. Zaterdag komen we met zijn allen, kan het dan niet?” 
Ze weet van volhouden dat mag ik wel. “Nee joh, zaterdag ben ik immers 
jarig”. “Oh ja”, zegt ze ondeugend, “dat is ook zo, hou oud wordt opa 
eigenlijk?” Ik trek een paar extra rimpels boven de ogen, alsof ik heel erg 
moet nadenken en zeg dan een beetje leugenachtig: “65 jaar.” “Daar klopt 
helemaal niks van”, zegt ze met een neeschuddend hoofd. “Opa wordt 
zeventig.” “Zeventig? Weet je dat wel zeker?” “Ja natuurlijk, papa heeft het 
gisteren nog gezegd. Zeventig jaar”, zegt ze nadenkend. “Dat is heel oud”, 
mijmert ze verder “en als je heel oud bent, dan ga je ook gauw dood en 
als opa toch dood gaat mag ik dan dat kleine motortje hebben dat daar in 
de vensterbank staat?” “Nou weet je”, zeg ik, “ik moet dat eerst even met 
oma overleggen.” “Oh, dat is goed”, zegt ze, “dan hoor ik het zaterdag wel.” 
Ze drukt mij een kus op mijn haviksneus en bij de deur roept ze lachend: 
“Opa ik hoop dat je honderd wordt, nou doeg hoor.”  

Met vrolijke voorjaarsgroeten,
Tammo Oldenhuis Coevorden
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Kalender Norbert Pingitzer

In dit clubblad en de komende clubbladen zullen we enkele mooie platen 
laten zien afkomstig van de kalender van Norbert Pingitzer. Norbert heeft 
een erg mooie Horex kalender gemaakt en uitgebracht in Oostenrijk.
Op dit moment is hij begonnen aan een nieuw project, een boek over mo-
tortourisme in vroegere tijden, met als zwaartepunt de Alpen (Duitsland, 
Oostenrijk, Italië en Zwitserland). Hiervoor is hij nog op zoek naar foto’s 
waarop dit mooi in beeld gebracht is. Ongeveer tot en met 1970.
Wie kan Norbert hierbij helpen?

Je kunt foto’s rechtstreeks aan hem sturen via norbipingi@a1.net. Hierbij 
kun je verwijzen naar dit artikel in het clubblad en de titel van zijn boek. 
Misschien voorzien van een korte uitleg in het Duits.
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Kalender Pingitzer; de Regina ‘4’ met 22pk kwam in 1953 op de markt, hier 
met de niet standaard zitbank en Steib-zijspan
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Jaarverslag FEHAC

Zoals u allen weet, is de Horexclub aang-
esloten bij de FEHAC.

De Federatie Historische Automobiel- en 
Motorfietsclubs (FEHAC) behartigt de be-
langen van de eigenaren van historische 
wegvoertuigen. Vooral in Nederland, en 
via FIVA ook internationaal.

Lid van FEHAC zijn ruim 255 Nederlandse 
verenigingen en stichtingen. Die vertegen-
woordigen samen zo’n 65.000 eigenaren 
van historische wegvoertuigen. Dat zijn 

niet alleen personenauto’s, maar ook tweewielers, autobussen, bedrijfs-
voertuigen, aanhangwagens, karren, rijtuigen en mobiele werktuigen als 
tractoren.

In onderstaande link kunt u het jaarverslag over 2019 terugvinden;
https://fehac.email-provider.nl/download/0bw72c9sfd/FcJtcLK4dB?file=FE
HAC+jaarverslag+2019.pdf&l=rpcdcvjxy3

Agenda

Vanwege het Corona-virus zijn bij ons weten alle treffens, beurzen en ritten 
tot nader bericht geannuleerd of verzet naar 2021. Mocht ten tijde van de 
druk van het eerstvolgende clubblad meer informatie beschikbaar zijn, zul-
len we dit item uiteraard weer vullen.

Noteer wel alvast het Horex Treffen 2021 in uw agenda;
4 t/m 6 juni 2021 in Groenlo
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DEEL I (deel II zal in het komende clubblad te lezen zijn)

Compressorverbod na de Tweede Wereldoorlog
1950 is een heel bijzonder jaar op het gebied van Duitse motorsport. Op 
het congres van de Federation Internationale Motocicliste, kortweg FIM, 
dat plaatsvindt van 9 tot 12 mei in Madrid, zal de beslissing worden ge-
nomen om Duitsland opnieuw toe te laten treden tot deze vereniging. 
Dit elimineert het verbod op Duitse merken en rijders van internationale 
motorraces. De wedstrijden die sinds het einde van de oorlog alleen op 
nationaal niveau hebben plaatsgevonden, zouden moeten blijven bestaan   
als Duitse kampioenschapsraces, maar de individuele fabrieken en hun 
machines konden zich nu weer meten met de internationale concurrentie. 
Tegelijkertijd rijst echter de vraag “waarmee?”

Op het eerste naoorlogse congres in Londen werden immers al in 1946 
enkele verreikende besluiten genomen. Op verzoek van Engeland was het 
niet meer mogelijk om de benzine / benzeenmengsels met 100 octaan, die 
nodig zijn voor sterk gecomprimeerde motoren, te gebruiken, maar al-

Schnell-Horex 500; de vervul-
ling van een jongensdroom

Overgenomen uit het blad VFV (Ve-
teranen Fahrzeug Verband), nummer 

2-2020.
door Jürgen Nöll

18



HOREX CLUB NEDERLAND     mei 2020

leen in de handel verkrijgbare tankstationbrandstof met 72 octaan. Vanuit 
Italië werd de suggestie gedaan en gehandhaafd dat alleen machines 
zonder compressoren en laadpompen zouden zijn toegestaan. En dat was 
waar de supercharged, watergekoelde viercilinder Gileras de grootste 
kans hadden om een   wereldkampioenschap te winnen. Maar met het 
verbod op compressoren werden niet alleen vrijwel alle tweetaktmotoren 
door gebrek aan vermogen van de internationale racebanen geweerd. De 
sterkste motoren van Duitsland hebben ook allen compressoren. In feite is 
er niets competitiefs waarmee BMW, DKW of NSU op dat moment konden 
deelnemen aan internationale races. Tegen deze achtergrond vindt in 1950 
in Duitsland nog eenmaal de krachtmeting tussen de krachtige compres-
sormachines van BMW en NSU plaats. Tegelijkertijd ontwikkelen de grote 
Duitse bedrijven zoals BMW, DKW, Horex en NSU nieuwe compressorloze 
racemachines, die fabrieksrijders in de toekomst zullen gebruiken.

Schnell-Horex voor privé-rijders
Roland Schnell en Herrmann Gablenz, twee toegewijde privé-rijders uit 
Karlsruhe, werkten ongeveer tegelijkertijd aan een eencilinder DOHC-
racemachine, waarmee ze het seizoen 1952 al redelijk succesvol beëindig-
den, en die in 1953 als een kleine serie met cilinderinhouden van 250, 350 
en 500 ccm ook voor privé-rijders ter verkoop zou worden aangeboden.
Roland Schnell, die als Horex-dealer goede relaties onderhoudt met de 
fabriek, krijgt van daaruit financiële steun en onderdelen zoals remmen, 
vork, enz. In ruil daarvoor zal op de ééncilinder van Schnell de merknaam 
Horex op de tank prijken.
Aangezien Roland Schnell de afgelopen jaren vooral naam had gemaakt 
als ontwerper en fabrikant van frames, is zijn motorontwerp des te ver-
rassender. Het concept is nieuw, echter zijn er hier en daar wel duidelijk 
aanwijzingen terug te vinden van zijn eerder gebruikte AJS-, Norton- en 
Parilla-motoren. Zo komt het gebruik van magnesium als materiaal voor 
de motorbehuizing overeen met zijn voorkeur voor lichtgewicht construc-
ties, alhoewel voor de latere modellen ook aluminium behuizingen worden 
gebruikt. Aan het begin van de jaren vijftig was het horizontaal verdeelde 
carter met koelribben en verstevingen rondom het krukashuis volkomen 
ongebruikelijk. Vier lange trekstangen, die zelfs door de onderste motor-
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helft lopen, houden de afzonderlijke componenten bij elkaar, inclusief de 
cilinder en de dubbele nokkencilinderkop erboven.
De twee krukschijven, krukpen en lagerpen van de krukas worden tegen 
elkaar gedrukt. Door het kleine aantal stuks dat tussen 1952 en 1954 
wordt geproduceerd, wordt vrijwel elke motor op maat gemaakt. Dit geldt 
niet alleen voor de slagen van verschillende lengtes in de drie aange-
boden cilinderklassen, maar ook voor het ontwerp van de krukassen. De 
cilinderafmetingen van de 350’s veranderden tussen 1952 en 1953. Bij de 
motor van een halve liter, die slechts in maximaal zes exemplaren wordt 
geproduceerd met een boring van 85 mm en een slag van 88 mm, is aan 
de linkerzijde (aandrijfzijde) de krukschijf breder en groter in diameter. 
Natuurlijk worden er ook continue verbeteringen in de lagere klasses door-
gevoerd, die tijdens het racen bedacht worden. Zo wordt het aanvankelijke 
loswalsen en verdraaien van de stalen bussen, die dienen als opname voor 
de krukaslagers, tegengegaan door een passende bevestiging, gerealiseerd 
met 8mm paspennen.
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog had Norton al aluminium cil-
inders, waarin gietijzeren bussen werden geperst. Bij de zuigerfabrikant 
uit Stuttgart, Mahle, werden begin jaren vijftig intensieve tests uitgevoerd, 
waarbij deze zware gietijzeren voeringen werden vervangen door speciale 
hardchromen coatings. Dit proces kon in 1951 al in serieproductie gaan in 
de luchtgekoelde 1.3 liter Porsche boxermotoren. Toen Roland Schnell ken-
nis kreeg van deze nieuwe technologie, gebruikte hij ook de hardchromen 
coating in zijn racemotoren. Ook Schnell schrapt de klepzittingringen die 
tot dan toe gebruikelijk waren, omdat hij ongeveer hetzelfde niveau van 
slijtvastheid bereikt door geschikte materiaalcompressie op zijn aluminium 
cilinderkoppen. Maar wat zonder problemen werkt met de seriematige 
Porsche-motoren blijkt niet optimaal te zijn in racegebruik, waardoor 
vooral de thermisch belaste uitlaatkleppen vroegtijdig zakken, wat leidt tot 
veelvuldig bijstellen van de kleppen. Naast de sterke ribbelvorming op de 
ééncilinders van Roland Schnell vallen ook de extreem lange schachten op 
die aan de rechterkant van de motor zijn aangebracht om de distributieket-
ting te herbergen. Een tandwiel op de krukas drijft het kettingwiel op de 
gemeenschappelijke as aan via een vrijloop. Vanaf hier leidt een enkele 
rollenketting naar de inlaatnokkenas. Tegelijkertijd drijft deze ketting ook 
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de Bosch ont-
stekingsmag-
neet achter de 
cilinder aan. In 
totaal vier tand-
wielen in het 
nokkenashuis 
aan de linker-
kant van de mo-
tor drijven de 
uitlaatnokkenas 
aan. Het even 
aantal tandwiel-
en zorgt voor 
verschillende 

draairichtingen voor de twee nokkenassen. Een rollenketting wordt alleen 
gebruikt om de uitlaatnokkenas aan te drijven in de vroege modellen met 
één cilinder. De timing wordt aangepast door middel van zogenaamde 
vernisverbinding, waarbij de tandwielen van de nokkenassen in verschil-
lende posities op de as of pennen kunnen worden bevestigd.

Asafdichtingen worden gebruikt om de klepstoters af te dichten. De 
klepveren zijn niet ingekapseld en kunnen daardoor gemakkelijk worden 
vervangen als de veer breekt.
De voorbereiding van het mengsel wordt uitgevoerd door een DellOrto 
SSI race carburateur, die diagonaal is aangesloten op de licht naar voren 
hellende motor. De motor wordt via een oliepomp voorzien van twee 
tandwielparen voorzien van smeermiddel uit een olietank. Deze olietank 
bevindt zich onder de stoel, terwijl de oliepomp diep in het motorhuis 
zit. Deze wordt rechtstreeks door de krukas aangedreven met cilindrische 
tandwielen.
In ingebouwde toestand werkt de motoraandrijfeenheid van de Schnell-
Horex als een unit construction (motorblok waarbij de versnellingsbak 
aan de motor vastzit). De motor en versnellingsbak zijn echter in aparte, 
geschroefde behuizingen ondergebracht. Over versnellingen gesproken. 

Peter J. Ketelsen (rechts) met monteur en de ex-Kläger 
Horex
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Hier probeert 
Roland Schnell 
eerst iets “van 
de plank” te ge-
bruiken om de 
constructieve 
werk binnen 
de perken te 
houden. Met de 
hulp van voor-
malig DKW-cou-
reur Hermann 
Gablenz kunnen 
via oude lijntjes 

naar de DKW-raceafdeling in Zschopau, drie complete race-versnellings-
bakken van de DKW SS 250 worden gemaakt, inclusief de bijpassende 
automatische versnellingsbak. 2.16 - 1.51 - 1.20 en 1.0 zijn de vier versnel-
lingen van de achteruit draaiende aandrijving overgezet. Terwijl de wiel-
stellen en behuizingsdeksels, maar ook de automatische versnellingsbak 
1: 1 kunnen worden hergebruikt, is de productie van nieuwe versnellings-
bakbehuizingen 
onvermijdelijk 
vanwege rui-
mtetekort. De 
aandrijving in 
de vorm van 
twee rechte 
tandwielen is 
samen met de 
droge koppeling 
ondergebracht 
in een lichtmet-
alen behuizing 
aan de linker-
kant van de 

Terug op het thuiscircuit van de ex-Kläger machine - P.J. 
Ketelsen op zijn halve liter-Horex

toen R. Schnell in 1952-53 een kleinserie van zijn eencil-
inder racemachine aanbood, stonden de privérijders in de 

rij
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machine. De machines die met deze eerste versnellingsbakvarianten zijn 
uitgerust, zijn vanwege de secundaire kettingen aan de linkerzijde makkeli-
jk te herkennen.
Het motorvermogen is voor de 350-serie (boring x slag = 75 x 79 mm) op 
32   pk bij 8.000 tpm vastgesteld en voor de 500-serie (boring x slag = 85 x 
88 mm) op 42 pk bij 7500 tpm. De 250 van het jaar ervoor zou dan 28 pk 
gehad moeten hebben.
Begin 1953 hebben bekende Duitse coureurs, waaronder Fritz Kläger, Frie-
del Schön, H.P. Müller, Robert Zeller, Karl Rührschneck, Siegfried Fuß, Hugo 
Schmitz en Friedrich Hillebrand hun machines voor het komende seizoen 
besteld. Verdere bestellingen worden ontvangen van Aldinger, Duthe, Bähr, 
Beer, Braun, de Zwitserse Gerber, de Franse Emo en de Saarländer Lang. 
Maar liefst 16 coureurs vertrouwen op de betrouwbaarheid en prestaties 
van de Schnell-Horex in het raceseizoen van 1953 en ze worden niet teleur-
gesteld. 1953 werd dus ook het meest succesvolle jaar voor de constructie 
van Schnell. Eindresultaat van het Duitse kampioenschap in 1953 vanuit 
het perspectief van de Schnell-Horex-piloten: In de 250cc stond privé-
coureur Georg Braun Hechigen op de 9e plaats, een betere klassering was 
nauwelijks mogelijk. Müller, Kläger en Schön bezetten plaatsen 2, 4 en 8 in 
de klasse tot 350cc en H.P. Müller werd 7e in de 500cc klasse. 
In de beoordeling “beste privérijder” werd G. Braun derde in de 250cc 
klasse, Müller 1e in de 350cc klasse, Kläger 4e en Schön 6e. H. Müller werd 
vierde in de halve liter klasse.

Het vervolg kunt u lezen in het komende clubblad, nummer 132.
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