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Voorwoord

In de niet aflatende behoefte van onze overheid om alles te registreren, 
maar ook onze privacy te waarborgen, moet onze club voldoen aan de 
Algemene Verordening persoonsGegevens. Kortweg AVG. U heeft hier vast 
wel iets over gehoord of gelezen. Ik heb zelf altijd wat moeite om dit soort 
dingen te doorgronden, maar gelukkig heeft onze secretaris Marc Hartman 
toegezegd zich hier verder in te lezen. En naar ik hoop kan hij op ons tref-
fen in Arnemuiden daar uitleg over geven.

Brengt me op ons jaarlijks feest, ditmaal weer in het mooie en weidse 
Zeeland. In 2010 zijn we ook te gast geweest bij Susel en Frank. Daar heb 
ik nog goede herinnering aan. In tegenstelling tot onze  omgeving kan je 
in Zeeland ook nog geruime tijd op de motor rijden zonder gehinderd te 
worden door verkeersremmende maatregelen of stoplichten. Ik hoop dat 
daar in afgelopen 8 jaar niet veel verandering in gekomen is.

Ik zie en spreek graag weer veel clubleden op ons treffen.
Groet Gerard
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Horex Treffen 1, 2, en 3 juni 2018: Arnemuiden Zeeland

Dit jaar vieren we het HCN-treffen op mini-camping De Zonnekoningin van 
de familie Sien en Adri Nijsse, Oostweg 2, Arnemuiden (Kleverskerke).
Op vrijdagavond is er een gezonde snack en op zaterdag een echte maaltijd 
met toetje.

De ideeën voor de toerrit op zaterdag zijn nog sterk aan wijzigingen onder-
hevig, maar het ziet er naar uit dat we in ieder geval op de koffie gaan bij 
Dirk Storms de sympathieke uit België afkomstige eigenaar / monteur van 
de motorzaak Boxersteen.

Naast zijn kostwinnende BMW’s heeft hij een mooie verzameling (jong) 
klassiekers van verschillende merken. Zie: www.boxersteen.nl

Verder zullen we zorgen dat we op Walcheren en Noord Beveland veel dijk, 
duin en water te zien krijgen. En de mogelijkheid om onderweg een pan-
nenkoek, broodje, frietje en/of visje te scoren.

Dit jaar heeft ook zelfs de zondag nog een programma-onderdeel in petto: 
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de mannen van Rigter gaan ons voor naar Zoutelande alwaar het bunker-
museum bezocht kan worden.

Zie: https://zoutelande.info/nl/museum/108/bunkermuseum.html

In Zeeland, en met name op Walcheren zijn er in WO II heel veel bunkers 
gebouwd door de Duitse bezetter. Zo veel dat er zelfs een VVV Bunker-
route is uitgestippeld.  

Uiteraard is ook dit programma-onderdeel, net als alle andere, facultatief. 
Dat is het mooie van het Horex-treffen in Nederland: alles kan, niks mot.

Dus wie zich nog niet heeft opgegeven: download het inschrijfformulier 
op de homepage van onze site www.horexclub.nl en meld je z.s.m. aan bij 
Paul de penningmeester.

We zien mekaar in Zeeland!

Met vriendelijke groeten, Suzèl en Frank (06-44332172)

Het Bunkermuseum in Zoutelande
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Mededelingen van de Penningmeester
Financieel verslag 2017

Opmerkingen:
In afwijking tot vorige jaren heeft de club in 2017 iets meer uitgaven 
gedaan, dan er aan inkomsten binnenkwam, nl. € 55,70 = 2,5% van onze 
uitgaven. Onze uitgaven en inkomsten zijn dus min of meer in balans. Dit 
negatieve resultaat brengen wij ten laste van het vermogen van de club, 
dat hierdoor daalde naar € 6.169,59. Ons vermogen is bijna 3x onze jaar-
omzet.
Grote uitgaven zijn de productie en verzending van het clubblad (73% van 
de uitgaven) en bankkosten (6% van de uitgaven). De bankkosten zijn bijna 
gehalveerd ten opzichte van 2016 en de jaren ervoor, omdat wij de ING 
rekening hebben opgeheven. Het beoogde effect, nl. vermindering van de 
bankkosten, zien wij in deze jaarrekening voor het eerst volledig verschij-
nen. Bijvoorbeeld: in 2015 waren onze bankkosten (Rabo + ING samen) 
bijna € 200,-.
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Aan contributies over de jaren 2016 t/m 2018 ontvingen wij in 2017 € 1.850,-
. Het positieve resultaat bij de organisatie van het clubweekend in Terwispel 
(Fryslân) was € 247,73, de verkopen uit de clubwinkel waren € 63,50. De 
rente op de spaarrekening is helaas teruggelopen tot een schamele 0,01% (€ 
8,54). Mede door de verdere terugloop van de achterstanden bij de contribu-
tiebetalingen, is de financiële positie van onze Horex Club nagenoeg gelijk 
gebleven.
Met een totaal vermogen van € 6.170,- is de club financieel gezond!
Het aantal betalende leden is licht gedaald (van 78 in 2015 naar 72 per 31-
12-2017).
Door dit resultaat is er ook dit jaar geen reden voor contributieverhoging. In 
de laatste vergadering heeft het bestuur hiermee ingestemd.

Het clubweekend: Wij danken Gert-Jan Mooij + familie & Jogchum & Gerry 
de Jong voor de geslaagde organisatie van het clubweekend in Terwispel 
(Fryslân)! Door de enthousiaste inzet van de uitgebreide familie Mooij & De 
Jong hadden wij weer een fantastisch, boeiend, lekker en gezellig treffen. 
Wat er na het weekend aan etenswaren en frisdranken overbleef, hebben wij 
geschonken aan Zorgboerderij De Lindelaar, die onze club gastvrijheid heeft 
geboden (NB: De afrekening van het weekend kunt u teruglezen in ons club-
blad 120 van september 2017). 
Overige kosten en baten: domeinnaam www.horexclub.nl, lidmaatschap 
FEHAC en bestuurskosten: deze zijn in 2017 vergelijkbaar met die in vorige 
jaren.
Het clubblad: Wij danken Mikel Eringfeld voor de productie en verzending 
van vier edities van ons mooie en informatieve blad. Echt een visitekaartje 
van de club!

Tenslotte:
Tijdens het komende treffen in Arnemuiden (Zeeland) is de financiële clubad-
ministratie door alle aanwezigen in te zien. Een financiële commissie zal dan 
ook de boeken controleren en een oordeel geven over de financiële adminis-
tratie van de club per 31-12-2017. Meld u zich aan voor de kascommissie?

Met vriendelijke groet,
Paul Hoornweg (Penningmeester)
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Uitnodiging/aankondiging Algemene 
Leden Vergadering 2018

De bestuurders van de Horexclub willen graag 
de leden informeren over het beleid en finan-
ciën van de club. Daarom houden we een Al-
gemene Leden Vergadering  op zondagochtend 
3 juni 2018 om 11:00 uur, locatie; Oostweg 2 te 
Arnemuiden in Zeeland (tijdens ons clubweekend).

Op de agenda staat;
 Opening door de voorzitter

Bestuurssamenstelling,
AVG (privacywet) door de secretaris (zie ook blz. 19 & 20)
De financiën door de penningmeester

 Kascontrole 2018, Kascontrolecommissie 2019
 Rondvraag

Als u verhinderd bent maar toch iets wil melden aan het bestuur is dat 
natuurlijk mogelijk per post of mail (uiterlijk 30 mei). Het zal dan tijdens de 
ALV ter sprake worden gebracht.
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Treffen bij Lükewille in Bielefeld

Bij de draaierij van Hermann Lükewille te Bielefeld (D) werd op Hemel-
vaartsdag (10 mei) een kleinschalig treffen georganiseerd. Hieronder een 
korte sfeerimpressie.
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Heerser van Hessen
(uit Oldtimer Praxis 12.2012)

“Vol verwachting”, was de advertentie uit 1955 van de nieuwe Horex 
Imperator - we nemen haar tweecilindershart onder de loep.

De zeldzame viertakt Twin uit Bad Homburg - een mooi stuk motorge-
schiedenis uit de jaren vijftig.

“De belangrijkste onderdelen van een Imperator-motor heb ik al”, zegt 
Reinhard Jutzi aan de telefoon. “Helaas kan ik niet veel tijd aan u besteden. 
Ik ben momenteel bezig met een team dat binnenkort in Hockenheim zal 
starten. “
Al aan de telefoon wordt duidelijk dat de 72-jarige Horex-expert nog 
steeds hartstochtelijk aan motoren sleutelt - des te mooier dat we een 
afspraak kunnen maken! In zijn werkplaats liggen   motoronderdelen klaar, 
waarmee hij de technologie van de paralleltwins uitlegt.
Als eerste onderdeel de krukas. Het is een meerdelig onderdeel, in het 
midden van de twee krukashelften zijn deze verbonden door middel van 
een Hirth-vertanding. De stervormig aangebrachte tanden op het aseind 
grijpen in elkaar en worden vastgeklemd met een schroef. De exentrieke 
schijven hebben klemgleuven en opnamen voor schroeven waarmee de 
krukpennen zijn bevestigd. Hierop lopen de drijfstangen op cilindrische 
rollagers.
De krukas is drievoudig gelagerd. Zowel links als rechts van de exentrische 
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De krukas samen met het midden-
schild: hierin liggen ook de aandrijv-
ing van de nokkenas en de oliepomp

De meerdelige as zonder afscherm-
ing: de krukpennen zijn geschroefd, 

de drijfstangen lopen op rollagers

In plaats boringen: de Hirth-vertand-
ing tussen de ashelften zorgt ervoor 
dat de olie ook kan doordringen

schijfparen draait de as in een cilin-
drisch rollager, in het midden in een 
kogellager, dat in een middenschild 

zit. Dit wordt in de twee helften van het verticaal gedeelde motorhuis 
geschroefd. Op dit punt speelt zich meer af dan alleen het dragen van het 
middenlager van de krukas: daar, waar de linker helft van de as uitsteekt, 
direct naast het linker exentrieke schijfpaar zit een tandwiel op het aseind. 
Deze dient om de nokkenas en de oliepomp aan te drijven. Het drijft ook 
een tandwiel aan die in het kettingwiel van de bovenliggende nokkenas gri-
jpt. Een distributieketting loopt omhoog tussen de cilinderboringen. Over 
een ander, in het middenschild gelagerd, tandwiel en een wormaandrijv-

ing wordt ook de oliepomp aange-
dreven. Maar dat is nog niet alles: 
het middenschild is ook de plaats 
waar de krukas van olie wordt 
voorzien: “De oliepomp transport-
eert het smeermiddel door een 
kanaalsysteem naar het midden-
schild”, legt Jutzi uit, “Hier komt de 
olie ter hoogte van de Hirth-ver-
tanding aan. Het is zo ontworpen 
dat op de punten van de tanden 
ruimte overblijft, waardoor de olie 
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De verticaal 
gedeelde motor-
behuizing: hier-
aan wordt het 
middenschild 
gemonteerd, die 
onder andere 
het middelste 
krukaslager 
draagt

Krukpen met asafdich-
tingsopname: Het mid-

delste tandwiel rechts 
zit in gemonteerde 

toestand op de pen en 
drijft de distributieket-

tingwiel (boven) aan 
en het oliepompwiel 

(onder)

in het binnenste van de as komt en zo ook de drijfstanglagers bereikt. “
Om de olie niet naar de zijkant te laten ontsnappen, bevinden zich twee 
asafdichtingen in het middenschild. “Als slechts één van de afdichtingsrin-
gen versleten is, ontsnapt de olie en worden de drijfstanglagers nauwelijks 
gesmeerd”, zegt Jutzi.

De krukassen van de Imperator-motor reviseert de geleerde gereedsc-
hapsmaker zelf: “Aangezien de originele drijfstangen bij hoge belasting 
kunnen afscheuren, bouw ik in principe alleen drijfstangen uit de BMW 
R25 in,” zegt hij. “Deze zijn nieuw verkrijgbaar samen met cilindrische rol-
lagers. Hierbij krijg je 
ook speciaal op maat 
gemaakte krukpennen 
die in de Horex-as pas-
sen. Voor het samen-
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Het inwendige van het middenschild in de dwarsdoorsnede: de asafdicht-
ingen van de as moeten bij elke reparatie worden vernieuwd, anders zal de 

olie niet langer de drijfstanglagers bereiken!

De robuuste versnellingsbak wordt 
met een deksel geplaatst in de rech-
terhelft van het carter

De gietijzeren cilinders met zui-
gers. De distributieketting loopt 

door het midden!

stellen, reinig ik alle ‘oliegaten’ en na het monteren van alle onderdelen 
stel ik ze op elkaar af voor een goede circulatie.” Soms gaan zijn aanpass-
ingen zelfs nog verder: “Friedel Münch heeft aan zijn prestatie verhoogde 
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Imperator-motoren een tweede lager in het middenschild gebouwd, om 
het krukmechanisme standvastiger te maken, dus heeft hij een viervoudig 
gelagerde as gerealiseerd. Als ik een motor reviseer, die sportief gereden 
dient te worden, doe ik dat eveneens zo”.
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Opgepast: montagefouten kunnen 
de smering van de tuimelaars doen 
tegenhouden

De oliepomp boven haar aanzuigka-
mer; de contstructie was helaas niet 

doorontwikkeld
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Aan het rechter krusaseind zit een primair tandwiel, die als aandrijving 
van de koppelingsmand dient. Hij zit op de hoofdas van de klauwtransmis-
sie met vier versnellingen en zorgt voor de hechting. “De transmissie is zo 
robuust dat Friedel Münch deze zelfs in de Mammut heeft toegepast” legt 
Jutzi uit. “In de rechter carterhelft wordt een versnellingskastdeksel ge-
schroefd. Na de demontage laat de Gangbox samen met dit deksel zich uit 
het carter trekken.”
Aan het uiteinde van het rechter krukaseind is de bedieningsnok van de 
ontstekingsonderbreker bevestigd; de dynamo zit op een montagekegel 
aan het einde van het linker krukaseind.

Dan de zuigers en cilinders: de zuigers lopen in een gezamenlijke grijs 
lamelair gietijzeren cilinderblok. “Nieuwe overmaats zuigers zijn nog 
verkrijgbaar en de cilinders kunnen gehoond worden,” legt Jutzi uit. “De 
cilinderbanken van de 450cc Imperator, die in 1958 verscheen, kunnen 
opgeslepen worden tot 69 millimeter, waarmee de inhoud op 500cc komt. 
Münch liet een reeks aluminium cilinderblokken voor de Imperator gieten. 
Naast de gewichtsbesparing hebben ze een betere warmteafvoer en zijn ze 
uitgerust met trekstangen.”
Topic cilinderkop: de nokkenas draait over de verbrandingskamers, de 
kleppentiming gebeurt via tuimelaars. “Dat de tuimelaars vaak versleten 
zijn, wijt ik aan een slechte smering, maar kan ook ontstaan doordat de 
nokkenas verkeerd om ingebouwd 
wordt,” legt Jutzi uit. “Ze kunnen 
in beide richtingen gemonteerd 
worden, maar alleen in de juiste 
positie werkt de smering correct. 
Wanneer de as correct is gemon-
teerd, zullen de tuimelaars maar 
kort lopen tot ze via het verhoogde 
deel van de nok bediend worden 
van olie. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen een R-1 nokkenas 
met ‘rustige’ en een R-3 nokkenas 
met ‘scherpere’ timing.
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Nu komt de Horex-fan op de oliepomp en 
het oliecarter en heeft het nogmaals over 
de smering. “Bij de 400 was de smering af 
fabriek slecht en men zag de noodzaak tot 
verbeteringen,” zegt hij. “In de informatie 
richting klanten werden aanwijzingen ge-
geven welke maatregelen genomen moesten 
worden”. De oliepomp wordt in het oliecart-
er geschroefd en zit daar in een aanzuigka-
mer. De smering van de individuele delen 
was uit balans: de versnellingsbak ontvangt 
veel olie via een zogenaamde oliespray. Bij 
sportief rijden kan het echter gebeuren dat 
de aanzuigkamer van de pomp korte tijd 
minder gesmeerd wordt. De versnellingsbak 
krijgt dan teveel, de drijfstang en cilinderkop 
te weinig. “Om deze tekortkoming op te 
lossen, zijn er twee mogelijkheden: Bij de 
eerste wordt de versnellingsbak afgesneden 
van de olietoevoer en krijgt een permanente 
vulling. Bij de tweede vervalt de oliespray 
ook, echter krijgt het motorblok een extra 
opening tussen het carter en de versnellings-
bak, waarmee deze met smeerolie voorzien 
wordt. “Deze conversie is moeilijk in enkele 
woorden te beschrijven,” zegt Juzit. “De 
oliepomp moet worden omgebouwd, gaten 
moeten worden gedicht en hiervoor in de 
plaats moeten andere doorgangen gemaakt 
worden. Wie de aanpassing wil doorvoeren, 
moet de juiste informatie van de klanten-
dienst van de fabriek óf een betrouwbare 
beschrijving van de ombouw zien te krijgen”. 
En hoe staat het met de duurzaamheid als 
het oliecircuit eenmaal verbeterd is? “Als je 
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weet hoe met de motor om te gaan, is 40.000km mogelijk. En wie gemo-
edelijk rijdt, kan dit ook zonder deze aanpassingen bereiken. Voor mij was 
de aanpassing in ieder geval wel nodig,” zegt Jutzi als hij onwillekeuring 
naar racepaarden kijkt…Een opening hier, en de versnellingsbak wordt 
voortaan van smeerolie voorzien...

De expert: In 1968 won Reinhard Jutzi de Junior Cup in de 500-klasse 
tijdens de Avus-race op een zelf geprepareerde Horex Imperator. Zijn 
verzameling van soms unieke Horex-fabrieksracemotoren is tot ver buiten 
de Duitse landsgrenzen bekend. De bekwame gereedschapsmaker heeft al 
heel wat frames en motoronderdelen in zijn werkplaats gemaakt en is nog 
steeds actief (foto Jürgen Nöll)

Redactie; foto voorzijde blad (Horex Imperator Albert Eringfeld mei 2018)
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Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG)

Voorstel voor privacyregels van de Hor-
exclub Nederland om te voldoen aan de 
wettelijke vereisten van de AVG.

Versie 1 (16 mei 2018);
1. Bij aanmelding van iemand als lid van de Horexclub Nederland vragen 

wij opgave te doen van:

•	 Persoonsgegevens: (voor)naam, adres, postcode en woon-
plaats (NAW-gegevens), alsmede telefoonnummer(s) en indien 
mogelijk het e-mailadres en de naam van de partner (uitgebre-
ide NAW-gegevens).

•	 Voertuiggegevens: merk, type/model, bouwjaar, motor- en 
chassisnummer en kenteken. Eenmalig (na acceptatie van het 
nieuwe lid) worden bovenstaande gegevens gepubliceerd in 
het verenigingsblad. 

2. De uitgebreide NAW-gegevens neemt de secretaris op in een door 
hem  bijgehouden bestand, dat eenmaal per jaar in het clubblad ver-
schijnt. Op uitdrukkelijk verzoek van een lid kan zijn/haar vermelding 
in het clubblad achterwege blijven. 

3. Uitsluitend de NAW-gegevens gaan naar degene die is belast met het 
verzenden van het clubblad.

4. Uitsluitend de NAW-gegevens plus het e-mailadres gaan naar de pen-
ningmeester, die deze gegevens ten behoeve van contributieheffing 
kan aanvullen met IBAN gegevens.

5. Persoonsgegevens van individuele leden zullen nooit aan derden wor-
den doorgegeven, tenzij met uitdrukkelijke instemming van het desbe-
treffende lid.
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6. Indien er een website - al of niet met een slechts via een toegangscode 
toegankelijk deel - van de vereniging is, worden daarop door de web-
beheerder geen (persoons)gegevens van leden vermeld, tenzij met 
instemming van of op uitdrukkelijk verzoek van het betreffende lid. 

7.  De vereniging kan kiezen of ze haar leden of een deel van haar leden 
bepaalde soorten berichten (uitnodigingen vergaderingen, ritten en 
weekends, contributierekeningen, het clubblad en dergelijke) per post 
en/of per email verstuurt. Bij email zal verzending zodanig geschieden 
dat de adressen van andere geadresseerden niet kenbaar zijn. 

8. Op schriftelijk verzoek van een lid geeft de secretaris c.q. penning-
meester c.q. webbeheerder binnen 1 maand, in bijzondere gevallen te 
verlengen met 2 maanden, een overzicht van de vermeldingen van dat 
lid in de bij de vereniging aanwezige bestanden. Na het einde van het 
lidmaatschap worden binnen genoemde uiterste termijn van 3 maan-
den de vermeldingen verwijderd.

9. De voertuiggegevens worden opgenomen in een Voertuigenbestand 
dat niet openbaar is en waarin geen algemene inzage mogelijk is. Dit 
bestand heeft tot doel een overzicht te geven van de (Horex) voertui-
gen die in Nederland zijn (geweest) of daarmee een relatie hebben 
(gehad), en kan gebruikt worden als hulp bij de identificatie van een 
voertuig. Ook kan dit gebruikt worden om contact te zoeken met de 
houder/eigenaar van een  voertuig, bijvoorbeeld als er nationaal of 
internationaal sprake is van een specifiek technisch of veiligheidsprobl-
eem bij het betreffende type/model.

10. Bestuursleden van Horexclub Nederland plus degene die is belast met 
het verzenden van het clubblad zullen deze privacyregels voor akkoord 
ondertekenen en dateren. De secretaris bewaart deze verklaringen in 
de clubadministratie.
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