HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND
10e JAARGANG nr. 2
Mei 2002

Papersnake 2-2002

PAPER SNAKE

REDACTIONEEL

HET OFFICIËLE CLUBBLAD
VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND

Ik heb lang moeten denken over wat ik
hier moest gaan schrijven. Iedere keer
iets schrijven en toch maar weer deleten.
Uiteindelijk kwam er dit uit. Niet veel dus.

10e jaargang No.2 Mei 2002
Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057,
Giro bank 1068635
Voorzitter:
Bob Swift

tel 072-5814470

Secretaris: Henryk Brinksma
Husselmansgoed 50
3863 BX Nijkerk

tel 033-2464802
fax 033-2465452

Evenementencoördinator:
Piet Wijn

tel 072-5062429

Penningmeester:
Theo Weesepoel

tel 0321-381269

Redactie: Mickel Goossens
Weteringstraat 14
5612 GX Eindhoven

tel 040-2692528
fax 040-2570242

Technische commissie:
Gert van Beek

tel 0114-635010

Paper Snake
Oplage 275 exemplaren
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Kopij: Gaarne bij artikel meerdere foto’s (bij voorkeur zwart /
wit) meesturen waarmee wij het geheel kunnen verfraaien.
Zet naam en adres op de foto’s zodat wij deze na gebruik
terug kunnen sturen, tenzij anders afgesproken.
CCN behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten,
te veranderen of in het geheel niet te plaatsen.
CCN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de publicaties
Het plaatsen van advertenties of ingezonden
mededelingen behoeft niet te betekenen dat CCN achter de
inhoud staat.
Advertentie tarieven:
1 A4 min. 6x per jaar kleur kaft*
1 A4 min. 6x per jaar kleur binnenkant*
1 A4 min. 6x per jaar zwart/wit
½ A4 min. 6x per jaar zwart/wit
1 inlegvel max. 1 A4 zwart/wit
Internetlink**

€ 350,€ 280,€ 170,€ 95,€ 80,€ 50,-

*De kosten van de kleurenadvertenties is inclusief een internetlink op de website van Cobra Club Nederland.
** De internetlink kan alleen in combinatie met een A4
zwart/wit-advertentie
Kleine advertenties in de rubriek Showroom zijn gratis voor
leden van de CCN.
Verzekering: Leden kunnen via de CCN hun Cobra collectief laten verzekeren.

Pubmeetings
1e zondag v.d maand van
april t/m oktober vanaf 14.00 uur.

Restaurant La Place
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5314644
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Wel wil ik even onze nieuwste adverteerder welkom heten: Restaurant de Ophovener Molen in Sittard. De uitbater van dit
restaurant is ons eigen clublid Ton van
Beek. Als we eens in de buurt waren tijdens een rit dan moesten we zeker eens
aan komen, zei Ton van Beek tijdens ons
telefoongesprek. We wensen De Ophovener Molen goede zaken toe met het
pas verbouwde en heropende restaurant.
U wist wellicht al wel van het bestaan van
onze eigen website: www.cobraclub.nl.
We zijn druk bezig met het actueel ho uden van de website en er is dan ook regelmatig een uitbreiding. Om de website
nog aantrekkelijker te maken, nog informatiever hebben we ook uw hulp nodig.
Onze webmaster kan uw tips en/of trucs
goed gebruiken. Wie nog ideeën heeft
voor het verfraaiien van onze website
verzoeken we om die door te geven aan
Piet Wijn:evenementen@cobraclub.nl.
Deze goede meneer zorgt er dan voor
dat het op onze site komt.
Mickel Goossens
Inhoudsopgave:

Blz.

Kentekenregistratie
Gert van Beek
Showroom
The Cruise Brothers
Pubmeeting April
Techniek
Verslag IJsselmeerrit
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Copijdata Paper Snake voor 2002
Paper Snake 3 3 juni
Paper Snake 4 15 juli
Paper Snake 5 2 september
Paper Snake 6 2 december
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COBRARIT

OPEN EN BLOOT

Verslag Rondje IJselmeer
We stonden extra vroeg op, want Bob wilde graag als eerste bij Caddies zijn. Om
9.30 u. waren wij daar, zagen een aantal Corvettes, maar geen Cobra’s. Bovendien
was Caddies gesloten. Wij parkeerden bij MacDonalds en dronken binnen een kopje koffie. De één na de andere Corvette reed de parkeerplaats op, maar geen Cobra. Toen parkeerde een motorrijder. Hij deed zijn helm af….en dat was onze Mickel
Goossens. Even later kwam er echt een Cobra de parkeerplaats oprijden: onze evenementencoördinator en zijn vrouw: Piet en Nel.
Om 11 uur begonnen wij de rit. Het was echt koud, maar daar hadden wij ons op
gekleed en het was droog! Af en toe hadden we wat zon, af en toe bewolking.
In de buurt van Almere kregen wij gezelschap van een derde Cobra met Adrie en
zijn buurvrouw. Meta had familieverplichtingen.
In Urk hebben we geluncht, lekker vis gegeten. Onze penningmeester, Theo Weesepoel en zijn vrouw kwamen daar op zijn motor, om ons even te begroeten.
Langs de weg hadden wij zoals gewoonlijk veel bekijks.
Bij den Oever begon het hard te regenen. Wij zijn gestopt om het kapje op de auto
te zetten, maar naar 5 minuten stopte de regen. Wij arriveerden droog thuis. Gezien
de weersvoor-spellingen hebben we geluk gehad.
Na een “Cobraloos”jaar, onze Cobra was in “revisie”, hebben wij genoten van deze
rit.

De Swifty Snakers

Wij zijn begonnen! De eerste pubmeeting was goed bezocht en de eerste rit is
achter de rug. Laat wij hopen dat het weer binnenkort beter wordt.
Ik word regelmatig gebeld door nieuwe en potentieel nieuwe leden die een Cobra aan het bouwen zijn of een Cobra willen gaan bouwen. Zoals u weet is er
geen type keuring meer in Nederland voor een Cobrakit. De typekeuring voor
de Pilgrim en Dax zijn vervallen. Als u van plan bent om een kit te bouwen
zorg dat u van u kitleverancier zwart op wit de garantie krijgt dat hij zal zorgen
dat u een Nederlands kenteken krijgt.
AUB steun ons adverteerders! Deze betalen voor hun advertentie en dit versterkt onze financiële positie. Als zij geen zaken kunnen doen met ons, stoppen
zij met adverteren in de Paper Snake.
Na “een ritloos vorig jaar” met onze Cobra is hij weer geslaagd voor de APK
en in de wegenbelasting. Echter, onze blijdschap was van korte duur. Tijdens
het “Rondje IJsselmeer heeft de versnellingsbak al zijn olie gedumpt in een
heel dunne rode lijn rond het IJsselmeer. Wat een ramp. Wij schijnen te moeten
blijven sleutelen. Maar ja, zo zijn Cobra’s! Zij blijven aandacht, geld en tijd
vragen. De bak moet er weer uit, voor de zoveelste keer! Ons huis moet ik nodig schilderen, maar de Cobra gaat voor.
Laat eens iets van u horen. Ik ben altijd te bereiken.
Tel: 072-5814470,
FAX: 072-5814473
E-mail: swiftysnakers@quicknet.nl
Mobiel: 0627-057953
De Cobragroeten van

Bob Swift

26

Papersnake 2-2002

Papersnake 2-2002

3

KENTEKENREGISTRATIE
Hier zal uitgebreid info worden verstrekt van wat er komt kijken bij het keuren van uw zelfgebouwde of ingevoerde kitcar.
Je eigenbouw auto
Een eigenbouw auto kan niet zonder type goedkeuring bij de RDW aangeboden worden.
Je zult anders heel veel moeite moeten doen, berekeningen en mogelijk onvoorziene
kosten krijgen voor rij, rem- en emissietesten. Indien van het orgineel de donorauto alleen
de aandrijflijn gebruikt wordt, is 2/3 van het orgineel gewijzigd, te weten de carrosserie en
het chassis. De weg die open staat is de keuring via de SVA (Single Vehicle Approval) in
Engeland. In Engeland wordt een kenteken aangevraagd via de DVLA (District Vehicle
License Approval). Nadat je de papieren hebt ontvangen ga je naar de RDW, deze keurt de
auto middels een APK test en stuurt je naar de douane voor invoer.
SVA, Basis uitgangspunten
De SVA heeft dezelfde doelstelling als de RDW, het keuren van automobielen. De RDW
verstrekt tevens de uitgifte van kentekens. De SVA heeft wat betreft eigenbouw auto's een
minder rigide opstelling als de RDW. Dit heeft dan betrekking op de 1/3 , 2/3 regel. In
Engeland worden zowel "nieuwe" eigenbouw auto's (niet op basis van een specifieke
donor) of kitcars op basis van een donor gekeurd zonder type goedkeuring. De zgn
nieuwbouw of kitcars op basis van een donor zelfs, als nieuwe auto's, met bijv gereviseerde
hoofd componenten ,worden zonder crash test gekeurd, als deze onder de zgn "low
volume" regel vallen, minder dan 50 auto's per jaar. Auto's zoals kitcars zonder type
goedkeuring , op basis van een donor worden op kenteken gezet van het jaar van de donor
als men een minimum aantal punten scoort. Dit wordt dan een zgn "age related plate". Zie
artikel hieronder. In het algemeen moeten de motor, versnellingsbak, remmen, differentieel
en stuurinrichting uit de donor komen of aanwijsbaar uit een auto van dat jaar of daarvoor.
Dit is dezelfde behandeling als de Lomaxen in Holland krijgen op basis van een 2CV met of
zonder nieuw chassis. Door deze regeling in Engeland is het mogelijk een Engels kenteken
te verwerven en de auto daarna in te voeren. Dankzij Europa zal de RDW deze auto APK
keuren en na betaling BPM bij de douane krijg je een Nederlands kenteken. Ga er wel
vanuit dat de Engelsen geen halve keuring uitvoeren, de keuring kan enkele uren in beslag
nemen en moet op de essentiele punten aan de gestelde eisen voldoen. Dit is niet moeilijk
en of verwarrend, omdat deze eisen en de afkeur duidelijk beschreven zijn en er nauwelijks
sprake is van wilekeur, waar de RDW nog al eens van beschuldigd wordt.
De Engelsen kennen verschillende soorten kenteken platen voor eigenbouw auto's. In het
artikel hieronder " TIPS ON GETTING YOUR KIT ON THE ROAD" staan de details
vermeld. Men moet voor een succesvolle SVA test van een kitcar wel aan bepaalde eisen
voldoen.
1.

2.
3.

4

De donor moet aanwijsbaar in je bezit zijn (geweest). Maw je moet de donor op je
naam hebben als je de kitcar aanbiedt voor de SVA keuring. De SVA keurmeester
neemt het kenteken in. Om problemen met de RDW later te voorkomen, omdat je het
kenteken inlevert in Engeland kun je bij de RDW je orginele kenteken en platen in leveren en een kenteken voor export aanvragen. Je hebt dan een document dat je kunt
afgeven.
Je auto moet aan de eisen van de SVA voldoen. Hiervoor is een SVA document bij de
KitcarClub aanwezig (of kijk op http://www.jpmast.nl/ ) en daarin staan de relevante
gegevens van de eisen.
Je moet de maximale asbelastingen opgeven. Als je een kit koopt in Engeland zal de
fabriek deze gegevens leveren. Als jezelf het chassis bouwt zul je berekeningen moe
ten overleggen.
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Tenslotte kun je dan de armen en de bladen monteren zodat ze in de ruststand mooi aanliggen op het onderste rubber van de ruit. De armen hebben een lengteverstelling zodat ook
de werking naar boven langs de bovenrand van de ruit goed afgesteld kan worden.
Enige nuttige adressen: nieuwe Mini parts Ben van Leeuwen in Aarlanderveen, Europa
spares of Holden Vintage in Engeland (zie hun websites) en een gespecialiseerde minisloperij in Vijfhuizen vlakbij Haarlem.
Suggesties of ideeën voor deze rubriek? Email naar: de-bedouin@wxs.nl
Disclaimer: don’t do this at home
Gert van Beek.

COBRARIT
De bloesemrit; Alweer de 5e keer! Eigenlijk te laat om de meeste bloesem
te zien, maar er valt altijd wat moois te zien in ons rivierengebied!
Prachtige riviergezichten, pittoreske dorpjes en uiteraard de boomgaarden van de
Betuwe!
Verzamelen tussen 10 en 11 uur op de Sportveldstraat 57f te Beusichem voor
koffie en briefing.
Vertrek 11.00 uur.
Lunch ca. 12.30 -14.00 uur, afhankelijk van route
Terugkomst op Sportveldstraat ca. 15.30
De route blijft een verrassing. Waarschijnlijk een conbinatie van
gedeelten van eerdere routes.
Route naar de Sportveldstraat:
Vanaf het noorden:
A2 afslag Culemborg (afslag 13) (N320) Doorrijden tot 3e rotonde, daar linksaf richting Beusichem. Doorgaande weg volgen (Beijerdstraat), borden Tuincentrum De Graaf volgen.
De Graaf ligt aan de Oranjestraat.
Na De Graaf 1e rechts (Esdoornstraat) en op Tkruising weer
rechts(Sportveldstraat)
nr 57f is het 2e witte huis aan de rechterkant (na
WITO)
Vanaf het zuiden:
A2 afslag Culemborg en verder als boven.
vanaf het westen:
Als boven
vanaf het oosten:
A15 afslag Tiel west (afslag 32)
einde afslag rechtsaf richting Buren
Doorgaande weg volgen door Buren heen richting
Zoelmond
Bij Rotonde op N320 richting Culemborg volgen
Volgende rotonde rechtsaf richting Beusichem
verder als boven
Tot de 19e!
Pim Kuijper
Papersnake 2-2002
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TECHNIEK

4.

Inbouwen van een Mini ruitenwisser motor.
Er zijn drie manieren om aan een Mini ruitenwissermotor te komen; als nieuw onderdeel bij
een Mini (old style) leverancier, als OEM of after market part bij een Engelse leverancier of
gewoon op een sloperij.
De eerste mogelijkheid is tevens ook de duurste, de tweede iets goedkoper en de laatste
een gok.
Als je voor de laatste optie kiest probeer dan direct de motor uit als dat mogelijk is.
Deze beschrijving geldt voor een Rwmotor die in een Pilgrim Sumo ingebouwd wordt maar
is ook bruikbaar voor andere merken Cobra‘s, behalve mogelijk de elektrische aansluitingen. Dit omdat in de Pilgrim meestal een Ford kabelboom gebruikt wordt, in dit geval van
een Fiesta type 1, deze is gecombineerd met een Scorpioboom voor het motormanagement. In de Fiestaboom zitten ook de stekkers voor de ruitenwissermotor, die zitten te ver
naar voren zodat je de isolatietape van de boom over een bepaalde lengte moet verwijderen, daarna is het mogelijk om deze draden terug te halen , even opnieuw intapen en dan
nog de draden kleur op andere kleur aanpassen ; Ford- Mini:
FORD
MINI
rood
blauw/lichtgroene tracer
lichtgroen
rood/lichtgroene tracer
zwart/paarse tracer
groen
bruin
bruin/lichtgroene tracer
Het mooiste is om het geheel aan te sluiten met een 4 polige universeelstekker (hier heb je
wel een speciale krimptang voor nodig) maar het kan ook met mannetje en vrouwtje stekkers. Na montage even goed isoleren met zwart tape.
Als je een andere donor gebruikt voor de draadboom zorg dan zelf voor een goed elektrisch schema en dan heb je nog enig zoekwerk voor de boeg.
Het mechanische gedeelte wil nog wel eens voor problemen zorgen omdat de lengte van
het pijpje dat tussen de beide aandrijfboxen zit ingekort moet worden (bij een Mini is de afstand iets groter). In het bouwboek van Pilgrim wordt hier een vaste waarde voor opgegeven maar door bijvoorbeeld slijtage klopt deze maat niet altijd.
Een goede methode om aan de juiste maat te komen is door eerst de hartafstand tussen de
beide gaten te meten waarin de aandrijf boxen later aangebracht zullen worden en dan
deze maat te hanteren voor de afstand tussen de beide aandrijfboxen. Er moet echter nog
wel een kleine correctie aangebracht worden in de lengte omdat je na demontage dit pijpje
aan een kant afzaagt. De afgezaagde kant moet voorzien worden van een z.g. flare of in
het Nederlands een tromp, dit is een opstaand randje wat er voor zorgt dat het pijpje in de
aandrijfbox past en er niet doorheen schiet. Zie het voorbeeld aan de andere kant van het
pijpje. De eerder gevonden maat kan nu met een centimeter vermeerderd worden in verband met de tromp.
De beide aandrijfboxen zullen nu enigszins onder spanning in de gaten gaan maar dat
beïnvloed de werking verder niet.
Wat mij altijd opvalt als ik een Cobra zie is de parkeerstand van de ruitenwissers, er zijn er
nogal wat die precies verkeerd om parkeren en dat heeft gevolgen voor het zicht bij regen.
De enige juiste stand voor een linksgestuurde Cobra is als je voor de auto staat en naar de
wissers kijkt dat ze dan in de parkeerstand naar de bestuurderszijde wijzen.
Deze stand kun je zelf bepalen door de RWmotor aan de passagierskant in te bouwen met
de aandrijfboxen aan de bovenzijde gemonteerd. Laat voordat je de wisserarmen en bladen
monteert de ruitenwissermotor even draaien om er zeker van te zijn dat de zaak in de parkeerstand staat.
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Verder is het van belang te weten dat de meeste kitcar leveranciers je zullen onder
steunen bij de keuring de een meer dan de ander. Bij mij is bekend dat bijv. Tiger en
Marlin een service hebben, dat ze de auto vooraf controleren en de keuring voor je
kunnen regelen. Marlin Engineering vraagt hiervoor +/- € 250 excl de SVA keurings
kosten £ 165 en £ 25 voor een herkeuring. Bij Robin Hood ben je zoals de Engelsen
zeggen "on your own".
Verder is van belang te weten dat je in Engeland op weg naar de keuring zonder ken
teken platen kunt rijden. Je dient dan wel verzekerd te zijn. Financieel is dit niet zo'n
aantrekkelijke optie omdat je na de keuring direct voor een half jaar wegenbelasting
dient af te dragen bij de DVLA en er vindt geen "refund" plaats als je na een dag En
geland weer verlaat. Een ander nadeel is als je afgekeurd word je niet meer mag rij
den. Als je de auto op een aanhanger aanbiedt hoef je nog niet verzekerd te zijn en je
hoeft geen wegenbelasting te betalen in Engeland na de keuring. Voor je eigen risico
afdekking is het wel aan te bevelen de auto voldoende te verzekeren voor het trans
port en het rijden op het terrein van het SVA keuringsstation.Tevens is de ervaring
van een lid dat als je de auto op een aanhanger aanbiedt sommige keurmeesters ac
cepteren dat je niet aan enkele SVA (typische Engelse) eisen hoeft te voldoen. Één
daarvan is bijv. de koplampen. Het scheelt in de kosten als je gewoon direct je Neder
landse (Vaste land Europa) goedgekeurde koplampglazen kunt laten zitten. De ander
is de kilometer teller. De SVA vereist een mph teller. Ik zelf plaats voor mijn keuring
op 14-3-2002 een standaard electronische VDO kilometer teller achter het stuur en op
een andere wel goed zichtbare plaats een digitale SPA mph teller. Dit is in wezen
een geavancerde fietscomputer, die naast mph en kmh ook de tijd van 0-100 km kan
meten en meer van dat soort zaken. In Engeland worden auto,s met alleen deze digi
tale SPA teller goedgekeurd.

Zoals elders beschreven is de Westfield SEiGHT nu van een kenteken voorzien. Het heeft
enkele weken geduurd voordat ik de kentekenplaten kreeg maar ik heb naar aanleiding van
de SVA keuring een aantal handige tips om probleemloos te slagen voor de keuring. Dien
tengevolge , heb ik deze maand besloten diegenen van dienst te zijn die de wettelijke horde
nog moeten nemen.
Waar gaat het om?
Als je kit gereed is moet deze van een kenteken en belastingdocumenten worden voorzien
voordat je de weg op kunt. Om dit doel te bereiken moet je nog een paar hordes nemen.
Enkele zijn eenvoudige administratieve zaken maar andere zijn dieper gravend. De enige
overeenkomst is dat ze allemaal geld kosten en verplicht zijn.
De SVA keuring
We hebben allemaal gehoord van de SVA en voor degenen die dat niet hebben is het een
niets verbloemende keuring. Kan tot 5 uur in beslag nemen en alles wordt gecontroleerd
van emissie tot radius van de instrumentranden Het is en zware keuring met als resultaat
dat je auto aan alle belangrijke eisen voldoet gesteld voor het rijden (scheuren) op s’heren
wegen. Mijn persoonlijke ervaring van deze keuring kende enige vooroordelen gebaseerd
op vele spook verhalen die de ronde deden van bouwers op kitcar shows. Dien ten gevolge,
toen ik op weg ging naar DVLA keuringsstation in Taunton voelde ik me onzeker voor deze
laatsts stap. In de voorbereiding, had ik adviezen verzameld van verschillende experts en ik
ben blij te zeggen dat de inspanningen hun resultaat brachten. De hele ervaring was minder
ongrijpbaar dan verwacht. Als iets in het proces me vertrouwen gaf was het feit dat een
onafhankelijke technicus mijn eigenbouw auto zorgvuldig gecontroleerd had.
Tips OM De SVA in één keer te halen.
Stuur je aanvraag vroeg in omdat er 6 tot 7 weken verlopen tot de keuring. Vraag ook aan
de fabrikant van de kit om de belangrijke gegevens te complementeren. Je antwoord
bepaalt de eisen van zaken als emissie en banden etc. Boek altijd voor een ochtend sessie.
Deze start waarschijnlijk om 8 uur, maar geeft je genoeg tijd voor een mogelijke hertest als
je kleine zaken moet herstellen.
Papersnake 2-2002
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Vooraf aan de keuring, bel de technische hulplijn van de fabrikant en vraag een volledig
overzicht van de delen van je auto dat problemen kan opleveren. Zij zijn uitemate goed op
de hoogte van de kleine voorzorgen die je moet maken, in het bijzonder voor oudere kits.
Overtuig je dat de auto voorbereid is op de keuring. Als je weet dat iets niet geheel in orde
is repareer het voor je vertrekt.
Controleer alles voor de keuring, dit inclusief verlichting, instrumentatie, autoruit,
ruitenwissers en sproeiers etc. Dit voorkomt de teleurstelling van afkeur van eenvoudige
vergeten zaken zoals geen water in de ruitensproeiertank.
Overtuig je dat je verzekerd bent. Het is wettelijk toegestaan de auto naar een SVA keuring
te rijden, maar zelfs met een trailer kan een ongeluk altijd plaatsvinden.
Neem een grote hoeveelheid moerbeschermdoppen, rubber slang en zacht schuim rubber
mee, als je afgekeurd wordt voor de eerste keer kun je gelijk dezelfde dag weer herkeuren.
Neem alle voorzorgsmaatregelen vooraf. Neem zoveel mogelijk gereedschappen en
bindbandjes mee. Gedurende de keuring kun je niet aan de auto werken, maar daarna wel.
Zorg voor een bewijs betreffende de ouderdom van de motor. Deze is nodig voor de
bepaling van de emissie niveau’s tijdens de keuring. Hou ook in gedachten dat motoren van
na juli 1995 uitgevoerd moeten zijn met katalysatoren.
Neem een mobiele telefoon mee voor het geval je advies nodig hebt van de kit leverancier.
Als je auto een sperdifferentieel heeft, meldt dit aan op de keuring omdat hierdoor de
remmentest aangepast wordt.
Sommige keurmeesters vereisen een bewijs, dus zorg voor een zichtbaar
indentificatienummer op het differentieel en dat je een bewijs hebt om het bovenstaande
aan te tonen..
Nieuwe remmen zijn altijd wat zachter en kunnen tot een afkeur zorgen. Dien ten gevolge
meldt de keurmeester dat je auto nog niet gereden hebt tot aan de keuring. Enkele bouwers
werd toegestaan enkele rondjes te rijden op het keuringsstation om de remmen wat in te
laten slijten. Zorg dat je de auto tip-top aanbiedt. Het eerste aanzicht kan een groot verschil
uitmaken.
MOT (APK)
Heb je een MOT keuring nodig? Dit is nog een vraag. Goed, enkele DVLA (kenteken
registratie) bureaus vereisen een MOT certificaat en andere niet. Echter, afgezien wie gelijk
heeft en wie niet, adviseren we om de auto ook MOT te keuren. Het lijkt onzin na een SVA
keuring van 5 uur, maar bedenk het volgende en je verandert mogelijk van mening. De SVA
keuring bewijst of je auto voldoet aan alle wettelijke eisen. Het bepaalt niet auto of de auto
veilig op de weg kan rijden. Voor de registratie overhandig je je SVA certificaat en je ziet het
nooit meer terug. Als je gestopt wordt door de politie ben je niet instaat een geldig MOT te
laten zien. Jammer danI ndien je een ongeluk krijgt kan de verzekering vragen naar een
MOT (Opmerking: in Engeland mag je ook van het keuringsstation naar huis rijden als je
goedgekeurd bent. MOT is dan niet strikt nodig als je de auto op een aanhanger aanlevert.
Als de keuring voorspoedig verlopen is krijg je een MAC (Minister’s Approval Certificate) dat
aangeeft dat je auto aan alle wettelijke eisen voldoet.
Registratie
Je hebt bijna een kenteken. De laatste fase is om de auto geregistrrd te krijgen en dit gaat
recht toe recht aan. Bel de locale DVLA voor de registratieformulieren en vraag naar de
V55-5 en V6271 formulieren. Bel de kitleverancier en vraag hoe het formulier in te vullen.
De reden is dat je zorgvuldig moet zijn, wat je invult zal bepalen wat voor type kenteken je
krijgt.
·
Alle delen nieuw betekent nieuw nummer
·
Alle delen nieuw behalve een hoofd component gereviseerd naar een als nieuw standaard betekent ook een nieuw nummer.
·
Gebruik van de hoofd componenten van één donor, kenteken datum van de donor.
·
In alle andere gevallen krijg je een Q-plate
Voor meer informatie bezoek de DVLA website. Zelfs als je chassis - en motornummer
gecontroleerd is bij de SVA keuring, zullen ze nogmaals bij de DVLA visueel controleren.
6
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DAX BENELUX
JOHN KOX

HOOGEIND 75

B-2321 HOOGSTRATEN

TEL/FAX: (03) 315.93.62

DAX BENELUX
RUSH

-

TOJEIRO

-

KAMALA

JOHN KOX
HOOGEIND 75
B-2321 HOOGSTRATEN
TEL/FAX: (03) 315.93.62

DE ENIGE OFFICIELE IMPORTEUR VOOR:
DAX RUSH * DAX TOJEIRO * DAX KAMALA
SERVICE MET EEN GROTE “S”.
TYPE-KEURING MET ELKE MOTOR MOGELIJK
SCHRIJF, BEL OF FAX ONS VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ONZE PRIJSLIJST
Papersnake 2-2002
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28 - 6okt Romantic Castles of the Rhine Tour, Germany (D)
Tel.+492247300165
29
DTM Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
Oktober
5&6
Rock around the Jukebox Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
6
Pubmeeting Seizoenssluiting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
6
British Race Festival Circuitpark Zandvoort 023-5740750
13
Finaleraces Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
26 Zandvoort 500 Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750`
November
2
Lustrumfeest Cobraclub Nederland
16&17
Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
December
7&8
Vlooienmarkt op de buitenterreinen van Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
Aankondiging onder verantwoording van betreffende organisatie.
Cobra Club Nederland is niet verantwoordelijk voor afgelasten of gewijzigde data.
Alle evenementen welke vet gedrukt zijn, worden ondersteund door de club.
Voor meer inlichtingen
Piet Wijn Evenementencoördinator.
(
072-5062429
È 0653-750223
2 evenementen@cobraclub.nl

Dat betekent dat je auto naar de dichtsbij-zijnde kenteken registratiekantoor moet brengen. Vergezeld van de ingevulde formulieren
anders wordt je terug verwezen. Formulieren met info van de hoofdcomponenten.
Ingevulde V55-5 en V6271 formulieren
Bewijs van verzekering en chassisnummer
VA certificaat
MOT certificaat
Wegenbelastig
Registratiekosten
Als alles in orde is word je een belastingschijf en kenteken nummer overhandigd. De V5 valt
binnen enkele weken op de deurmat. Als laatste, vergeet niet je verzekering te informeren
over je nieuwe kenteken.
Je hebt nu een kenteken, tegen welke kosten. Als een leidraad heb ik alle kosten opgesomd, voordat mijn Westie legaal op kenteken stond.
Huur aanhanger
Fl. 106
Benzine
Fl. 72
SVA keuring
Fl. 600
SVA herkeuring
Fl. 72
Huur aanhanger
Fl. 106
Benzine
Fl. 72
Registratiekosten
Fl. 90
Belastingschijf
Fl. 580
Verzekering
Fl.1020
Totaal
Fl.2700
Was ik vergeten in mijn budget.

Eindelijk een Cobra voor het hele gezin!!!
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Papersnake 4-2001

SOME LIKE IT HOT
UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE GARDNER DOUGLAS 427
Een uit de racerij ontwikkeld chassis—Carrosserie deels uit sandwich kunststof delen.
Voor/achter in hoogte en demping verstelbare schokbrekers en veren.
Overweldigende prestaties gecombineerd met een formidabele wegligging.
Brandstofverbruik slechts 1 op 10 bij 110 km/h.—Motor-opties o.a. 3.9 Rover en 5.0L Ford V8.
Vijf-versnellingsbak en beperkt slipdifferentieel—getunede motoren beschikbaar voor club races.
Diverse keuzemogelijkheden van leer en kleuren.
Driedelige aluminium Image wielen en Yokohama high performance tires.
Zeer ruime bagageruimte—Soft– en hardtop zodat u heel het jaar kunt rijden.

J.S.P. B.V.
Cockeveld 6
5672 AE
Nuenen Holland
Tel : +31 (0)40-2951427
Fax:+ 31 (0)40-2951429

Papersnake 6-2000

EVEN VOORSTELLEN
Beste medeleden van de Cobraclub,
Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen; mijn naam is Gert van Beek en ik ben
sinds bijna twee jaar lid van de Cobraclub. Tevens heb ik mij aangemeld als bestuurslid op de laatste algemene ledenvergadering en is mij de schone taak toebedeeld om als Technische Commissie te functioneren en jullie te voorzien van technische informatie in het clubblad en op de website.
De reden dat ik me in tegenstelling tot de andere nieuwe bestuursleden pas in het
tweede nummer aan jullie voorstel is omdat ik in de tussentijd verhuisd ben en dus
absoluut geen tijd had om iets anders te doen.

AUTO

ES HUIS

VOOR UW COBRA EN SUPER 7
HANDELSSTRAAT 51

7772 TS HARDENBERG

TEL.0523-262626
FAX 0523-272010
www.autoeshuis.nl
EU import van de Superformance Cobra en Super 7

Even iets over mijn achtergrond; ik heb drie favoriete hobby’s n.l. auto’s en autosport, schepen en bootjes en tenslotte techniek in vele vormen. Er zijn er nog meer
maar die zijn voor de nieuwe functie niet va n belang.
Auto’s en autosport zijn zaken die me al van jongs af aan boeien en waar ik in verschillende vormen mee bezig ben geweest, o.a. sleutelen, prepareren, tunen, restaureren, karten, hoofdofficial Knaf sectie karting, Formule 1 en nog veel meer…
Ook in schepen en jachten ben ik een flink deel va n mijn leven actief geweest, als
zeevarende en later met een eigen reparatiebedrijf en een restauratiebedrijf.
De techniek is dan een stukje wat bij dit soort activiteiten vanzelf om de hoek komt
kijken en dat is ook de reden waarom ik hoop iets te kunnen betekenen voor de
CCN en haar leden.
Met de Cobra heb ik voor het eerst kennis gemaakt op de beurs Speed and Design
op de stand van Martin Born van het toenmalige World of Cars, dat wil zeggen als
replica want het origineel had ik al eerder ontdekt maar a fgeschreven als financieel
niet haalbaar. Uiteraard was ik helemaal weg van de Cobra’s die op de stand sto nden en ik heb toen voorzichtig eens gevraagd: hoe, wat en wat kost dat nou? Echter in die tijd had ik nog mijn eigen toko dus geen tijd, ik besloot te wachten tot het
qua tijd wat beter uit zou komen en eind 1999 was het zover, de kit werd aangeschaft en de bouw kon beginnen.
Nu op het moment dat ik dit stukje schrijf is de auto klaar op de softtop en de tonneau cover na, op 16 mei a.s. vindt de RDW keuring plaats en ik ben dus zeer benieuwd of het allemaal gaat lukken.
Over het aankopen van de kit en de bouw ervan zullen jullie in de toekomst nog wel
wat lezen want dat is bepaald niet van een leien dakje gegaan. Mijn kit was n.l. de
laatst uitgeleverde door World of Cars en de moeilijk heden die daarmee gepaard
gingen waren niet leuk.
Uiteindelijk is het toch allemaal gelukt zie de bijgevoegde foto:

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR :
- De verkoop van uw sportauto of klassieker
- De aanschaf van een nieuwe Cobra of Super7
- De aanschaf van een gebruikte Cobra of Super7
- Het verzorgen van importkeuringen
- Onderhoudsbeurten en APK-keuringen
- Overdekt transport van uw auto
- Schadetaxatie en -afhandeling
- Onderdelen, polyester delen en accessoires
DE KOFFIE STAAT ALTIJD VOOR U KLAAR

10
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COBRALIA
Als Cobra-liefhebber verzamelt u wellicht vele zaken die met Cobra’s te maken hebben.
Om uw collectie uit te breiden heeft de Cobra club verschillende hebbedingetjes in
de verkoop.
Poloshirt met geborduurde Cobra-sportscar logo
in de maten M, L en XL; in de navolgende kleuren:
Geel met groen logo;
Kobalt met geel logo;
Wit met blauw logo;
Jade met wit logo.
Windbestendige donkergroene paraplu met
gele Cobra-snake en houten handvat.
Cobra manchetknopen per paar
Cobra Dasklem incl knoopsgatpin
Calender/clock/calculator

Leden

Niet-leden

€ 12,-

€ 16,-

€ 12,-

€ 16,-

€ 12,€ 7,€ 7,-

€ 16,€ 10,€ 10,-

Cobra mousepad voor u of uw vrienden
CCN spons, een noodzakelijkheid in Nederland
CCN mesje

€ 5,€ 0,50
€ 1,50

Een Cobra-brillekoker, zwart of goudkleurig
Cobra CD-rom met honderden foto’s, tekeningen en geluiden

€ 5,€ 7,-

Deze artikelen, te zien op de foto, kunt u, 24 uur per dag, bestellen per e-mail:
Bob Swift:
Swiftysnakers@quicknet.nl of
per fax 072-5814473

Tenslotte wil ik nog even mijn nieuwe adresgegevens bekend maken omdat die in
de ledenlijst niet meer kloppen:
Gert van Beek
Duivenhoekseweg 23
Kloosterzande
Telefoon 0114-635010
Gsm 0654-305724
Email de-bedouin@wxs.nl of techniek@cobraclub.nl
Als er leden zijn die suggesties hebben t.a.v. bepaalde technische onderwerpen die
voor meerdere leden interessant kunnen zijn stuur me dan s.v.p. een mailtje.

Of bij:
Theo Weesepoel
wetpool@noknok.nl
0321-381269

Gert.

Bob Swift
&
Theo Weesepoel

18
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Helaas

geen Cobra’s maar computers en
computeronderdelen

Eenmaal op het terras lekker in het zonnetje was het nog even kletsen met de jeugd
van de Cobraclub. Maar zoals het altijd gaat, als je plezier hebt gaat de tijd rap en
het was zo half zes. Iedereen druppelde weg en toen ik ook maar, maar niet voordat
ik het geluid van de machtige Cobra van Anton Peters eerst even in m’n mobieltje te
hebben opgenomen. Als ik nu wordt gebeld dan hoor ik iedere keer weer herinnerd
aan die mooie dag in April. Ik ben nog even meegeweest met Albert en Harriët en
heb in Almkerk nog genoten van een heerlijk bord macaroni. Al met al weer een geslaagde dag.
Mickel Goossens

voor de laagste en gekste prijzen!!
Voor een prijs lijst:
•
•
•

E mail: bob.swift@quicknet.nl
Tel: 072-5814470
Fax: 072- 5814473

Duidelijk
Omdat kwaliteit zich altijd bewijst
Maatwerk in assemblage
Op basis van een grondige inventarisatie, een intensieve begeleiding en vanzelfsprekend uw
eigen specifieke wensen en eisen, assembleren wij in eigen huis een computersysteem dat
perfect is toegesneden op het door uw organisatie geformuleerde gebruiksdoel.

Netwerken en applicaties
We zijn gespecialiseerd in de aanleg en beheer van complete netwerken. Maar ook het beheren van de door uw organisatie gebruikte applicaties kan met een gerust hart aan ons worden
overgelaten.

Technische dienst en onderhoud

Wij beschikken over een eigen technische dienst die u graag met raad én daad terzijde
staat en uw apparatuur vakkundig repareert. En mocht een reparatie langer dan 24 uur
in beslag nemen, dan zorgen wij desgewenst voor vervangende apparatuur. Zo kunt u
altijd verder met uw werk.

Goossens Computers BV, Waldeck Pyrmontstraat 9 5652 AD Eindhoven,
Telefoon: 040-2571990 - Fax: 040-2570242
www.goossenscomputers.nl; info@goossenscomputers.nl
12
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PUBMEETING
Eindelijk was het weer zover!! De opening van het Cobra-seizoen was weer aangebroken.
‘s Morgens vroeg uit bed zoals altijd de eerste zondag van de maand. Het is inmiddels traditie dat ik voordat ik naar de pubmeeting ga, ik eerst ergens in de omgeving
ga rijden. Omdat transport mij boeit, ga ik regelmatig naar luchthavens of waterhavens. Deze keer toog ik vol goede zin naar IJmuiden om scheepjes te kijken. Daar
heb ik een vast stekkie vlakbij de sluizen en kan ik mooi uitkijken op de ingang cq
uitgang van het Amsterdam-Rijnkanaal. Na daar een tijdje te hebben gestaan met
een grijze hemel. Dat bood weinig goeds maar toen ik na verloop van tijd weer via
een toeristische route naar het zuiden reed klaarde de luc ht op en begon zowaar
het zonnetje te schijnen. Rond 14.15 uur draaide ik het parkeerterrein op bij La Place in Laren. Ik zag al wat bekende koppen en trachtte daar m’n bolide te parkeren
maar het terrein was vol en zodoende moest ik aan de overkant parkeren. Dankzij
het zonnetje was het goed toeven op de parkeerplaats, buiten het zonnetje was het
iets minder maar wie krijgt het nog koud als je op de parkeerplaats zo’n 10 Cobra’s
ziet staan? Effe iedereen begroeten en in no-time stonden de eerste motorkappen
weer open. Nu was het ook wel de moeite waard al zeg ik het zelf. Eén motorkap
stak daarbij iedereen (althans bij mij wel) de ogen uit en dat was die van Anton Peters. Hij verveelde zich a fgelopen winter en besloot
maar even een tekeningetje
te maken op de binnenkant
van de kap. Om dat alles
goed te kunnen zien, monteerde hij ook nog even een
halogeenspotje in die toch
al niet onaardige motorruimte. Dat mag hij later bij de
mijne ook doen. Het resultaat ziet u hieronder.
Daarna heb nog een rondje
gemaakt over het parkeerterrein en nog enkele foto’s
gemaakt en opeens stond ik
oog in oog met de geboorte
van een baby-Cobra. Na dit
te hebben vastgelegd op de
gevoelige plaat (dit kom je
namelijk niet iedere dag tegen) nog even wat gedeald
met Aart (Cobra-stuff) en
daarna was het tijd voor
een drankje.
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SHOWROOM
Aangeboden
Pilgrim Sumo MK3
aug.'78, op ned. kent. 10-'99
motor is Ford 302,
bak MT75, onderstel/remmen Scorpio
kleur Porsche Arena rood
interieur is Navy-tan leer.
Foto's, rekeningen, etc. van de bouw en taxatierapport (CED) ter inzage.
Overname mogelijk met/zonder/andere motor/bak.
APK tot 29-3-03.
Tel. 06-24224578 of 's avonds 010-4382688.
Prijs N.O.T.K.

Voor de verandering wordt er nu eens iets te koop gevraagd.
Ik ben op zoek naar Weber-carburateurs met kelken. Het liefst dubbele webers.
Ik wil het voor m’n verzameling gebruiken, eerst poetsen en dan in de vitrine.
Wie iets heeft graag contact opnemen met Mickel Goossens, redactie@cobraclub.nl
of mickel@goossenscomputers.nl of 040-2692528, 06-22389099
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EVENEMENT
Even heel iets anders dan Cobra’s. The Cruise Brothers in Den Haag. Iedere eerste zate rdag van de maand komen er op Industriete rrein Zichtenburg in Den Haag The Cruise
Brothers samen. The Cruise Brothers is een
club van Amerikaanse auto’s, motoren en
trucks, van oud tot nieuw en van Neon tot
Prowler. Maar goed, zaterdagavond, 6 april
was het dan zover. Om 18.00 uur wat vrienden opgehaald en tuffen maar naar Den Haag. Onderweg werden we een paar keer
voorbijgeblazen door luid ronkende pick-ups. Tot aan Rotterdam was het nog redelijk rustig met Amerikanen maar daarna kwamen van alle kanten de auto’s vandaan.
Toen we eenmaal in Den Haag kwamen, stonden de Amerikaanse auto’s in lange
rijen voor de stoplichten waarvan enkele met de kap open omdat de motor ermee
op hield of warm liep. Waar heb ik dat toch eerder gezien? Eenmaal op het terrein
gingen we eerst even bij de ingang staan om te kijken wat er allemaal binnen zou
komen. Van auto’s in originele staat tot auto’s met superchargers en vlammen op de
kap. Het was er heel druk, ongeveer 250 auto’s, en het ging er heel gemoedelijk
aan toe. Ook de “General Lee” gaf acte de presence. Er waren verschillende attributen te koop en ook aan de inwendige mens was gedacht. Maar het mooiste was
toch wel toen het tijd was om weer naar huis te gaan. Bij de uitgang was er een
groot feest gaande.
Iedere bestuurder die naar huis ging, werd door het verzamelde publiek opgejut om
een burn-out te geven. Niet iedereen deed dat maar toch heel veel wel. Omdat wij
vlakbij de uitgang stonden voelde ik stukjes rubber tegen schoenen, broek en Tshirt vliegen. Bij sommigen zag je de auto niet eens meer als gevolg van de rokende
banden. Toen ik ‘s avonds thuis kwam heb ik mijn kleren maar buiten neergehangen
om te luchten. Sommigen probeerden wel te burnen maar lukte dat niet en die werden dan vervolgens uitgelachen. Anderen begonnen met één wiel te burnen en die
werden dan vervolgens geholpen door de achterkant iets te liften. Weer anderen
maakten wel een mooie burn-out met als gevolg een paar dikke zwarte strepen op
het wegdek. De politie bleef op de achtergrond staan kijken met een brede glimlach.
Ondanks de snelheid en het negeren van het rode licht deed de politie niets. Soms
heb je dus toch nog iets aan de politie. Enkele bestuurders hadden de smaak te
pakken en die zag je dan ook een paar keer terug. De burn-outs gingen zo’n anderhalf uur door. Op een gegeven moment vertrok er ook een Ford Mustang met een
289, rood met witte strepen. Wat een muziek kwam er uit die uitlaat zeg. Die
Mustang vertrok echter met weinig rook maar wel met een stuiterende achteras en
dat lijkt me toch niet echt bevorderlijk voor zo’n auto. Om 23.00 uur was het dan
echt over en was het ook voor ons tijd om naar huis te gaan.
Voor diegene die van brullende V8’en houden, van burnouts en van mooie amerikanen is deze bijeenkomst zeker een aanrader. Een grote diversiteit van auto’s en van
barrels tot de mooiste a uto’s. Voor info kunt u kijken op
www.cruisebrothers.demon.nl.
Mickel Goossens
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met Aart (Cobra-stuff) en
daarna was het tijd voor
een drankje.
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SHOWROOM
Aangeboden
Pilgrim Sumo MK3
aug.'78, op ned. kent. 10-'99
motor is Ford 302,
bak MT75, onderstel/remmen Scorpio
kleur Porsche Arena rood
interieur is Navy-tan leer.
Foto's, rekeningen, etc. van de bouw en taxatierapport (CED) ter inzage.
Overname mogelijk met/zonder/andere motor/bak.
APK tot 29-3-03.
Tel. 06-24224578 of 's avonds 010-4382688.
Prijs N.O.T.K.

Voor de verandering wordt er nu eens iets te koop gevraagd.
Ik ben op zoek naar Weber-carburateurs met kelken. Het liefst dubbele webers.
Ik wil het voor m’n verzameling gebruiken, eerst poetsen en dan in de vitrine.
Wie iets heeft graag contact opnemen met Mickel Goossens, redactie@cobraclub.nl
of mickel@goossenscomputers.nl of 040-2692528, 06-22389099

Papersnake 2-2002
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Helaas

geen Cobra’s maar computers en
computeronderdelen

Eenmaal op het terras lekker in het zonnetje was het nog even kletsen met de jeugd
van de Cobraclub. Maar zoals het altijd gaat, als je plezier hebt gaat de tijd rap en
het was zo half zes. Iedereen druppelde weg en toen ik ook maar, maar niet voordat
ik het geluid van de machtige Cobra van Anton Peters eerst even in m’n mobieltje te
hebben opgenomen. Als ik nu wordt gebeld dan hoor ik iedere keer weer herinnerd
aan die mooie dag in April. Ik ben nog even meegeweest met Albert en Harriët en
heb in Almkerk nog genoten van een heerlijk bord macaroni. Al met al weer een geslaagde dag.
Mickel Goossens

voor de laagste en gekste prijzen!!
Voor een prijs lijst:
•
•
•

E mail: bob.swift@quicknet.nl
Tel: 072-5814470
Fax: 072- 5814473

Duidelijk
Omdat kwaliteit zich altijd bewijst
Maatwerk in assemblage
Op basis van een grondige inventarisatie, een intensieve begeleiding en vanzelfsprekend uw
eigen specifieke wensen en eisen, assembleren wij in eigen huis een computersysteem dat
perfect is toegesneden op het door uw organisatie geformuleerde gebruiksdoel.

Netwerken en applicaties
We zijn gespecialiseerd in de aanleg en beheer van complete netwerken. Maar ook het beheren van de door uw organisatie gebruikte applicaties kan met een gerust hart aan ons worden
overgelaten.

Technische dienst en onderhoud

Wij beschikken over een eigen technische dienst die u graag met raad én daad terzijde
staat en uw apparatuur vakkundig repareert. En mocht een reparatie langer dan 24 uur
in beslag nemen, dan zorgen wij desgewenst voor vervangende apparatuur. Zo kunt u
altijd verder met uw werk.

Goossens Computers BV, Waldeck Pyrmontstraat 9 5652 AD Eindhoven,
Telefoon: 040-2571990 - Fax: 040-2570242
www.goossenscomputers.nl; info@goossenscomputers.nl
12
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COBRALIA
Als Cobra-liefhebber verzamelt u wellicht vele zaken die met Cobra’s te maken hebben.
Om uw collectie uit te breiden heeft de Cobra club verschillende hebbedingetjes in
de verkoop.
Poloshirt met geborduurde Cobra-sportscar logo
in de maten M, L en XL; in de navolgende kleuren:
Geel met groen logo;
Kobalt met geel logo;
Wit met blauw logo;
Jade met wit logo.
Windbestendige donkergroene paraplu met
gele Cobra-snake en houten handvat.
Cobra manchetknopen per paar
Cobra Dasklem incl knoopsgatpin
Calender/clock/calculator

Leden

Niet-leden

€ 12,-

€ 16,-

€ 12,-

€ 16,-

€ 12,€ 7,€ 7,-

€ 16,€ 10,€ 10,-

Cobra mousepad voor u of uw vrienden
CCN spons, een noodzakelijkheid in Nederland
CCN mesje

€ 5,€ 0,50
€ 1,50

Een Cobra-brillekoker, zwart of goudkleurig
Cobra CD-rom met honderden foto’s, tekeningen en geluiden

€ 5,€ 7,-

Deze artikelen, te zien op de foto, kunt u, 24 uur per dag, bestellen per e-mail:
Bob Swift:
Swiftysnakers@quicknet.nl of
per fax 072-5814473

Tenslotte wil ik nog even mijn nieuwe adresgegevens bekend maken omdat die in
de ledenlijst niet meer kloppen:
Gert van Beek
Duivenhoekseweg 23
Kloosterzande
Telefoon 0114-635010
Gsm 0654-305724
Email de-bedouin@wxs.nl of techniek@cobraclub.nl
Als er leden zijn die suggesties hebben t.a.v. bepaalde technische onderwerpen die
voor meerdere leden interessant kunnen zijn stuur me dan s.v.p. een mailtje.

Of bij:
Theo Weesepoel
wetpool@noknok.nl
0321-381269

Gert.

Bob Swift
&
Theo Weesepoel

18
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AUTO

ES HUIS

VOOR UW COBRA EN SUPER 7
HANDELSSTRAAT 51

7772 TS HARDENBERG

TEL.0523-262626
FAX 0523-272010
www.autoeshuis.nl
EU import van de Superformance Cobra en Super 7

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR :
- De verkoop van uw sportauto of klassieker
- De aanschaf van een nieuwe Cobra of Super7
- De aanschaf van een gebruikte Cobra of Super7
- Het verzorgen van importkeuringen
- Onderhoudsbeurten en APK-keuringen
- Overdekt transport van uw auto
- Schadetaxatie en -afhandeling
- Onderdelen, polyester delen en accessoires
DE KOFFIE STAAT ALTIJD VOOR U KLAAR
Papersnake 6-2000

Evenementenkalender 2002

Mei
4&5

Speed 2002, Het evenement voor de fanatieke sportieve rijder van
Nederland! Naast presentaties van verschillende clubs is er een beurs voor
alle snelheidsfreaks met accessoires en audio. Autotron Rosmalen
Tel. 073-5233300
5&6
National Kit Car Show Stoneleigh: (GB),Warwickshire Tel.+441775 712100
5&6
Beds Classic Motor Show: Shuttleworth (GB) Tel. +441296631181
5
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
12
Historische Zandvoort Trophy Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
12
An American Sunday TT circuit Assen
16 t/m 22 Pinksterfeest Cobraclub Oostenrijk aan de Faakersee.
Inl. office@cobraclub.at
19
Cheshire Kit Car Show : Capethorne Hall, Macclesfield (GB)
Tel.+441332690680
19
Bloesemrit inl.Pim Kuijpers Tel. 0345-502216 / 0651-206149
20
Pinksterraces Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
20
Duits Autosport Festival TT circuit Assen
19 & 20 Porsche dagen Spa-Francorchamps (B) Tel. +3287275138
26
Rock around the Jukebox Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
Juni
1
1&2
2
2
8
8&9
9
9
15&16
22&23
23
23
23
29&30

20

Gardner Douglas Open Day at Normanton Airfield.
British Sportscar Festival: Brooklands (GB) Tel. +441932857381
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Italia a Zandvoort Circuitpark Zandvoort Tel. 023-57407508&9
Concours d’Elegance Fifties aan de Vecht Tel. 035-6098000
Spa Euro races Spa-Francorchamps (B)Tel. +3287275138
Tourrit
London to Brighton Classic, Sports and Kit Car Run :
Greenwood's Exhibitions (GB) Tel.+441296631181
24 uren van Le Mans (F) Tel. +33224340242423
Historisch Weekend Den Helder Tel. 0224-541280
Grand Prix Formule 1 Nürburgring (D) Tel. +492691923060
VW sportief Circuit Lelystad
HARC Clubraces Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
Automania Six Flags Holland

Papersnake 2-2002

SOME LIKE IT HOT
UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE GARDNER DOUGLAS 427
Een uit de racerij ontwikkeld chassis —Carrosserie deels uit sandwich kunststof delen.
Voor/achter in hoogte en demping verstelbare schokbrekers en veren.
Overweldigende prestaties gecombineerd met een formidabele wegligging.
Brandstofverbruik slechts 1 op 10 bij 110 km/h.—Motor-opties o.a. 3.9 Rover en 5.0L Ford V8.
Vijf-versnellingsbak en beperkt slipdifferentieel—getunede motoren beschikbaar voor club races.
Diverse keuzemogelijkheden van leer en kleuren.
Driedelige aluminium Image wielen en Yokohama high performance tires.
Zeer ruime bagageruimte—Soft– en hardtop zodat u heel het jaar kunt rijden.

J.S.P. B.V.
Cockeveld 6
5672 AE
Nuenen Holland
Tel : +31 (0)40-2951427
Fax:+ 31 (0)40-2951429

Papersnake 2-2002
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Juli
5 t/m 7
6
7
7

British Grand Prix: Silverstone (GB) Tel. +441327857271
Oldtimer & Sportscar Event Barneveld Tel. 0341-260800
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Vlooienmarkt op de buitenterreinen van Autotron Rosmalen
Tel. 073-5233300

7
12 t/m 14
14
20&21

Viva Italia TT circuit Assen

28

Eurofestival BMW Circuit Lelystad

Goodwood Festival of Speed (GB) Tel. +44-243774107
Tourrit
25 uren Fun Cup Spa-Francorchamps (B) Tel. +3287275138

Augustus
2 t/m 4
Proximus 24 uren van Spa-Francorchamps (B) Tel. +3287275138
3
Oldtimerdag Kampen Tel.038-3322358
4
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
4
Vlooienmarkt op de buitenterreinen van Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
9 t/m 11 OldTimer Grand Prix Nürburgring (D) Tel. +441304380244 &
Tel. +49 228 550 6700, Georganiseerd door de Cobraclub Engeland
en Cobraclub Duitsland,
Voor details http://www.nuerburgring.de/eng/index_e.htm
11
Marlboro Masters of Formula 3 Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
22 t/m 28 Silverstone Historic Race Festival Tour, England (GB)
Tel. +442247300165
24&25
Zomer Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
25
ADAC Noordzeecup Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
25
Eurofestival Opel Circuit Lelystad
30&31
Grand Prix Formule 1 Spa-Francorchamps training (B)
Tel. +3287275138
September
1
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
1
Grand Prix Formule 1 de Belgique (B) Tel. +3287275138
1
HARC Clubraces Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
6 t/m 8
Goodwood Revival Goodwood, Chichester (GB) Tel. +441243755000
8
Radio 538 Trophy of the Dunes Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
12 t/m 17 Goodwood Revival Tour, Engeland (GB) Tel. +492247300165
14&15
6 uren Historiques Spa-Francorchamps (B)Tel. +3287275138
14&15
National Kit and Performance Car Show, Castle Donington (GB)
Tel. +441737225857
18
Goodwood Festival, Engeland. inl. Bob Swift
Tel. 072-5814470 / 0627-057953
20 t/m 22 Historic Le Mans Continental Car Tours (F) +441304380244
21&22
Mega Truck Festival Six Flags Holland
27 t/m 29 Ardennenweekend inl. Piet Wijn Tel. 072-5062429 / 0653-750223
28&29
Vlooienmarkt op de buitenterreinen van Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300

8
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28 - 6okt Romantic Castles of the Rhine Tour, Germany (D)
Tel.+492247300165
29
DTM Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
Oktober
5&6
Rock around the Jukebox Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
6
Pubmeeting Seizoenssluiting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
6
British Race Festival Circuitpark Zandvoort 023-5740750
13
Finaleraces Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
26 Zandvoort 500 Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750`
November
2
Lustrumfeest Cobraclub Nederland
16&17
Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
December
7&8
Vlooienmarkt op de buitenterreinen van Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
Aankondiging onder verantwoording van betreffende organisatie.
Cobra Club Nederland is niet verantwoordelijk voor afgelasten of gewijzigde data.
Alle evenementen welke vet gedrukt zijn, worden ondersteund door de club.
Voor meer inlichtingen
Piet Wijn Evenementencoördinator.
(
072-5062429
È 0653-750223
2 evenementen@cobraclub.nl

Dat betekent dat je auto naar de dichtsbij-zijnde kenteken registratiekantoor moet brengen. Vergezeld van de ingevulde formulieren
anders wordt je terug verwezen. Formulieren met info van de hoofdcomponenten.
Ingevulde V55-5 en V6271 formulieren
Bewijs van verzekering en chassisnummer
VA certificaat
MOT certificaat
Wegenbelastig
Registratiekosten
Als alles in orde is word je een belastingschijf en kenteken nummer overhandigd. De V5 valt
binnen enkele weken op de deurmat. Als laatste, vergeet niet je verzekering te informeren
over je nieuwe kenteken.
Je hebt nu een kenteken, tegen welke kosten. Als een leidraad heb ik alle kosten opgesomd, voordat mijn Westie legaal op kenteken stond.
Huur aanhanger
Fl. 106
Benzine
Fl. 72
SVA keuring
Fl. 600
SVA herkeuring
Fl. 72
Huur aanhanger
Fl. 106
Benzine
Fl. 72
Registratiekosten
Fl. 90
Belastingschijf
Fl. 580
Verzekering
Fl.1020
Totaal
Fl.2700
Was ik vergeten in mijn budget.

Eindelijk een Cobra voor het hele gezin!!!
22
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Vooraf aan de keuring, bel de technische hulplijn van de fabrikant en vraag een volledig
overzicht van de delen van je auto dat problemen kan opleveren. Zij zijn uitemate goed op
de hoogte van de kleine voorzorgen die je moet maken, in het bijzonder voor oudere kits.
Overtuig je dat de auto voorbereid is op de keuring. Als je weet dat iets niet geheel in orde
is repareer het voor je vertrekt.
Controleer alles voor de keuring, dit inclusief verlichting, instrumentatie, autoruit,
ruitenwissers en sproeiers etc. Dit voorkomt de teleurstelling van afkeur van eenvoudige
vergeten zaken zoals geen water in de ruitensproeiertank.
Overtuig je dat je verzekerd bent. Het is wettelijk toegestaan de auto naar een SVA keuring
te rijden, maar zelfs met een trailer kan een ongeluk altijd plaatsvinden.
Neem een grote hoeveelheid moerbeschermdoppen, rubber slang en zacht schuim rubber
mee, als je afgekeurd wordt voor de eerste keer kun je gelijk dezelfde dag weer herkeuren.
Neem alle voorzorgsmaatregelen vooraf. Neem zoveel mogelijk gereedschappen en
bindbandjes mee. Gedurende de keuring kun je niet aan de auto werken, maar daarna wel.
Zorg voor een bewijs betreffende de ouderdom van de motor. Deze is nodig voor de
bepaling van de emissie niveau’s tijdens de keuring. Hou ook in gedachten dat motoren van
na juli 1995 uitgevoerd moeten zijn met katalysatoren.
Neem een mobiele telefoon mee voor het geval je advies nodig hebt van de kit leverancier.
Als je auto een sperdifferentieel heeft, meldt dit aan op de keuring omdat hierdoor de
remmentest aangepast wordt.
Sommige keurmeesters vereisen een bewijs, dus zorg voor een zichtbaar
indentificatienummer op het differentieel en dat je een bewijs hebt om het bovenstaande
aan te tonen..
Nieuwe remmen zijn altijd wat zachter en kunnen tot een afkeur zorgen. Dien ten gevolge
meldt de keurmeester dat je auto nog niet gereden hebt tot aan de keuring. Enkele bouwers
werd toegestaan enkele rondjes te rijden op het keuringsstation om de remmen wat in te
laten slijten. Zorg dat je de auto tip-top aanbiedt. Het eerste aanzicht kan een groot verschil
uitmaken.
MOT (APK)
Heb je een MOT keuring nodig? Dit is nog een vraag. Goed, enkele DVLA (kenteken
registratie) bureaus vereisen een MOT certificaat en andere niet. Echter, afgezien wie gelijk
heeft en wie niet, adviseren we om de auto ook MOT te keuren. Het lijkt onzin na een SVA
keuring van 5 uur, maar bedenk het volgende en je verandert mogelijk van mening. De SVA
keuring bewijst of je auto voldoet aan alle wettelijke eisen. Het bepaalt niet auto of de auto
veilig op de weg kan rijden. Voor de registratie overhandig je je SVA certificaat en je ziet het
nooit meer terug. Als je gestopt wordt door de politie ben je niet instaat een geldig MOT te
laten zien. Jammer danI ndien je een ongeluk krijgt kan de verzekering vragen naar een
MOT (Opmerking: in Engeland mag je ook van het keuringsstation naar huis rijden als je
goedgekeurd bent. MOT is dan niet strikt nodig als je de auto op een aanhanger aanlevert.
Als de keuring voorspoedig verlopen is krijg je een MAC (Minister’s Approval Certificate) dat
aangeeft dat je auto aan alle wettelijke eisen voldoet.
Registratie
Je hebt bijna een kenteken. De laatste fase is om de auto geregistrrd te krijgen en dit gaat
recht toe recht aan. Bel de locale DVLA voor de registratieformulieren en vraag naar de
V55-5 en V6271 formulieren. Bel de kitleverancier en vraag hoe het formulier in te vullen.
De reden is dat je zorgvuldig moet zijn, wat je invult zal bepalen wat voor type kenteken je
krijgt.
·
Alle delen nieuw betekent nieuw nummer
·
Alle delen nieuw behalve een hoofd component gereviseerd naar een als nieuw standaard betekent ook een nieuw nummer.
·
Gebruik van de hoofd componenten van één donor, kenteken datum van de donor.
·
In alle andere gevallen krijg je een Q-plate
Voor meer informatie bezoek de DVLA website. Zelfs als je chassis - en motornummer
gecontroleerd is bij de SVA keuring, zullen ze nogmaals bij de DVLA visueel controleren.
6
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DAX BENELUX
JOHN KOX

HOOGEIND 75

B-2321 HOOGSTRATEN

TEL/FAX: (03) 315.93.62

DAX BENELUX
RUSH

-

TOJEIRO

-

KAMALA

JOHN KOX
HOOGEIND 75
B-2321 HOOGSTRATEN
TEL/FAX: (03) 315.93.62

DE ENIGE OFFICIELE IMPORTEUR VOOR:
DAX RUSH * DAX TOJEIRO * DAX KAMALA
SERVICE MET EEN GROTE “S”.
TYPE-KEURING MET ELKE MOTOR MOGELIJK
SCHRIJF, BEL OF FAX ONS VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ONZE PRIJSLIJST
Papersnake 2-2002
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TECHNIEK

4.

Inbouwen van een Mini ruitenwisser motor.
Er zijn drie manieren om aan een Mini ruitenwissermotor te komen; als nieuw onderdeel bij
een Mini (old style) leverancier, als OEM of after market part bij een Engelse leverancier of
gewoon op een sloperij.
De eerste mogelijkheid is tevens ook de duurste, de tweede iets goedkoper en de laatste
een gok.
Als je voor de laatste optie kiest probeer dan direct de motor uit als dat mogelijk is.
Deze beschrijving geldt voor een Rwmotor die in een Pilgrim Sumo ingebouwd wordt maar
is ook bruikbaar voor andere merken Cobra‘s, behalve mogelijk de elektrische aansluitingen. Dit omdat in de Pilgrim meestal een Ford kabelboom gebruikt wordt, in dit geval van
een Fiesta type 1, deze is gecombineerd met een Scorpioboom voor het motormanagement. In de Fiestaboom zitten ook de stekkers voor de ruitenwissermotor, die zitten te ver
naar voren zodat je de isolatietape van de boom over een bepaalde lengte moet verwijderen, daarna is het mogelijk om deze draden terug te halen , even opnieuw intapen en dan
nog de draden kleur op andere kleur aanpassen ; Ford- Mini:
FORD
MINI
rood
blauw/lichtgroene tracer
lichtgroen
rood/lichtgroene tracer
zwart/paarse tracer
groen
bruin
bruin/lichtgroene tracer
Het mooiste is om het geheel aan te sluiten met een 4 polige universeelstekker (hier heb je
wel een speciale krimptang voor nodig) maar het kan ook met mannetje en vrouwtje stekkers. Na montage even goed isoleren met zwart tape.
Als je een andere donor gebruikt voor de draadboom zorg dan zelf voor een goed elektrisch schema en dan heb je nog enig zoekwerk voor de boeg.
Het mechanische gedeelte wil nog wel eens voor problemen zorgen omdat de lengte van
het pijpje dat tussen de beide aandrijfboxen zit ingekort moet worden (bij een Mini is de afstand iets groter). In het bouwboek van Pilgrim wordt hier een vaste waarde voor opgegeven maar door bijvoorbeeld slijtage klopt deze maat niet altijd.
Een goede methode om aan de juiste maat te komen is door eerst de hartafstand tussen de
beide gaten te meten waarin de aandrijf boxen later aangebracht zullen worden en dan
deze maat te hanteren voor de afstand tussen de beide aandrijfboxen. Er moet echter nog
wel een kleine correctie aangebracht worden in de lengte omdat je na demontage dit pijpje
aan een kant afzaagt. De afgezaagde kant moet voorzien worden van een z.g. flare of in
het Nederlands een tromp, dit is een opstaand randje wat er voor zorgt dat het pijpje in de
aandrijfbox past en er niet doorheen schiet. Zie het voorbeeld aan de andere kant van het
pijpje. De eerder gevonden maat kan nu met een centimeter vermeerderd worden in verband met de tromp.
De beide aandrijfboxen zullen nu enigszins onder spanning in de gaten gaan maar dat
beïnvloed de werking verder niet.
Wat mij altijd opvalt als ik een Cobra zie is de parkeerstand van de ruitenwissers, er zijn er
nogal wat die precies verkeerd om parkeren en dat heeft gevolgen voor het zicht bij regen.
De enige juiste stand voor een linksgestuurde Cobra is als je voor de auto staat en naar de
wissers kijkt dat ze dan in de parkeerstand naar de bestuurderszijde wijzen.
Deze stand kun je zelf bepalen door de RWmotor aan de passagierskant in te bouwen met
de aandrijfboxen aan de bovenzijde gemonteerd. Laat voordat je de wisserarmen en bladen
monteert de ruitenwissermotor even draaien om er zeker van te zijn dat de zaak in de parkeerstand staat.
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Verder is het van belang te weten dat de meeste kitcar leveranciers je zullen onder
steunen bij de keuring de een meer dan de ander. Bij mij is bekend dat bijv. Tiger en
Marlin een service hebben, dat ze de auto vooraf controleren en de keuring voor je
kunnen regelen. Marlin Engineering vraagt hiervoor +/- € 250 excl de SVA keurings
kosten £ 165 en £ 25 voor een herkeuring. Bij Robin Hood ben je zoals de Engelsen
zeggen "on your own".
Verder is van belang te weten dat je in Engeland op weg naar de keuring zonder ken
teken platen kunt rijden. Je dient dan wel verzekerd te zijn. Financieel is dit niet zo'n
aantrekkelijke optie omdat je na de keuring direct voor een half jaar wegenbelasting
dient af te dragen bij de DVLA en er vindt geen "refund" plaats als je na een dag En
geland weer verlaat. Een ander nadeel is als je afgekeurd word je niet meer mag rij
den. Als je de auto op een aanhanger aanbiedt hoef je nog niet verzekerd te zijn en je
hoeft geen wegenbelasting te betalen in Engeland na de keuring. Voor je eigen risico
afdekking is het wel aan te bevelen de auto voldoende te verzekeren voor het trans
port en het rijden op het terrein van het SVA keuringsstation.Tevens is de ervaring
van een lid dat als je de auto op een aanhanger aanbiedt sommige keurmeesters ac
cepteren dat je niet aan enkele SVA (typische Engelse) eisen hoeft te voldoen. Één
daarvan is bijv. de koplampen. Het scheelt in de kosten als je gewoon direct je Neder
landse (Vaste land Europa) goedgekeurde koplampglazen kunt laten zitten. De ander
is de kilometer teller. De SVA vereist een mph teller. Ik zelf plaats voor mijn keuring
op 14-3-2002 een standaard electronische VDO kilometer teller achter het stuur en op
een andere wel goed zichtbare plaats een digitale SPA mph teller. Dit is in wezen
een geavancerde fietscomputer, die naast mph en kmh ook de tijd van 0-100 km kan
meten en meer van dat soort zaken. In Engeland worden auto,s met alleen deze digi
tale SPA teller goedgekeurd.

Zoals elders beschreven is de Westfield SEiGHT nu van een kenteken voorzien. Het heeft
enkele weken geduurd voordat ik de kentekenplaten kreeg maar ik heb naar aanleiding van
de SVA keuring een aantal handige tips om probleemloos te slagen voor de keuring. Dien
tengevolge , heb ik deze maand besloten diegenen van dienst te zijn die de wettelijke horde
nog moeten nemen.
Waar gaat het om?
Als je kit gereed is moet deze van een kenteken en belastingdocumenten worden voorzien
voordat je de weg op kunt. Om dit doel te bereiken moet je nog een paar hordes nemen.
Enkele zijn eenvoudige administratieve zaken maar andere zijn dieper gravend. De enige
overeenkomst is dat ze allemaal geld kosten en verplicht zijn.
De SVA keuring
We hebben allemaal gehoord van de SVA en voor degenen die dat niet hebben is het een
niets verbloemende keuring. Kan tot 5 uur in beslag nemen en alles wordt gecontroleerd
van emissie tot radius van de instrumentranden Het is en zware keuring met als resultaat
dat je auto aan alle belangrijke eisen voldoet gesteld voor het rijden (scheuren) op s’heren
wegen. Mijn persoonlijke ervaring van deze keuring kende enige vooroordelen gebaseerd
op vele spook verhalen die de ronde deden van bouwers op kitcar shows. Dien ten gevolge,
toen ik op weg ging naar DVLA keuringsstation in Taunton voelde ik me onzeker voor deze
laatsts stap. In de voorbereiding, had ik adviezen verzameld van verschillende experts en ik
ben blij te zeggen dat de inspanningen hun resultaat brachten. De hele ervaring was minder
ongrijpbaar dan verwacht. Als iets in het proces me vertrouwen gaf was het feit dat een
onafhankelijke technicus mijn eigenbouw auto zorgvuldig gecontroleerd had.
Tips OM De SVA in één keer te halen.
Stuur je aanvraag vroeg in omdat er 6 tot 7 weken verlopen tot de keuring. Vraag ook aan
de fabrikant van de kit om de belangrijke gegevens te complementeren. Je antwoord
bepaalt de eisen van zaken als emissie en banden etc. Boek altijd voor een ochtend sessie.
Deze start waarschijnlijk om 8 uur, maar geeft je genoeg tijd voor een mogelijke hertest als
je kleine zaken moet herstellen.
Papersnake 2-2002
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KENTEKENREGISTRATIE
Hier zal uitgebreid info worden verstrekt van wat er komt kijken bij het keuren van uw zelfgebouwde of ingevoerde kitcar.
Je eigenbouw auto
Een eigenbouw auto kan niet zonder type goedkeuring bij de RDW aangeboden worden.
Je zult anders heel veel moeite moeten doen, berekeningen en mogelijk onvoorziene
kosten krijgen voor rij, rem- en emissietesten. Indien van het orgineel de donorauto alleen
de aandrijflijn gebruikt wordt, is 2/3 van het orgineel gewijzigd, te weten de carrosserie en
het chassis. De weg die open staat is de keuring via de SVA (Single Vehicle Approval) in
Engeland. In Engeland wordt een kenteken aangevraagd via de DVLA (District Vehicle
License Approval). Nadat je de papieren hebt ontvangen ga je naar de RDW, deze keurt de
auto middels een APK test en stuurt je naar de douane voor invoer.
SVA, Basis uitgangspunten
De SVA heeft dezelfde doelstelling als de RDW, het keuren van automobielen. De RDW
verstrekt tevens de uitgifte van kentekens. De SVA heeft wat betreft eigenbouw auto's een
minder rigide opstelling als de RDW. Dit heeft dan betrekking op de 1/3 , 2/3 regel. In
Engeland worden zowel "nieuwe" eigenbouw auto's (niet op basis van een specifieke
donor) of kitcars op basis van een donor gekeurd zonder type goedkeuring. De zgn
nieuwbouw of kitcars op basis van een donor zelfs, als nieuwe auto's, met bijv gereviseerde
hoofd componenten ,worden zonder crash test gekeurd, als deze onder de zgn "low
volume" regel vallen, minder dan 50 auto's per jaar. Auto's zoals kitcars zonder type
goedkeuring , op basis van een donor worden op kenteken gezet van het jaar van de donor
als men een minimum aantal punten scoort. Dit wordt dan een zgn "age related plate". Zie
artikel hieronder. In het algemeen moeten de motor, versnellingsbak, remmen, differentieel
en stuurinrichting uit de donor komen of aanwijsbaar uit een auto van dat jaar of daarvoor.
Dit is dezelfde behandeling als de Lomaxen in Holland krijgen op basis van een 2CV met of
zonder nieuw chassis. Door deze regeling in Engeland is het mogelijk een Engels kenteken
te verwerven en de auto daarna in te voeren. Dankzij Europa zal de RDW deze auto APK
keuren en na betaling BPM bij de douane krijg je een Nederlands kenteken. Ga er wel
vanuit dat de Engelsen geen halve keuring uitvoeren, de keuring kan enkele uren in beslag
nemen en moet op de essentiele punten aan de gestelde eisen voldoen. Dit is niet moeilijk
en of verwarrend, omdat deze eisen en de afkeur duidelijk beschreven zijn en er nauwelijks
sprake is van wilekeur, waar de RDW nog al eens van beschuldigd wordt.
De Engelsen kennen verschillende soorten kenteken platen voor eigenbouw auto's. In het
artikel hieronder " TIPS ON GETTING YOUR KIT ON THE ROAD" staan de details
vermeld. Men moet voor een succesvolle SVA test van een kitcar wel aan bepaalde eisen
voldoen.
1.

2.
3.
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De donor moet aanwijsbaar in je bezit zijn (geweest). Maw je moet de donor op je
naam hebben als je de kitcar aanbiedt voor de SVA keuring. De SVA keurmeester
neemt het kenteken in. Om problemen met de RDW later te voorkomen, omdat je het
kenteken inlevert in Engeland kun je bij de RDW je orginele kenteken en platen in leveren en een kenteken voor export aanvragen. Je hebt dan een document dat je kunt
afgeven.
Je auto moet aan de eisen van de SVA voldoen. Hiervoor is een SVA document bij de
KitcarClub aanwezig (of kijk op http://www.jpmast.nl/ ) en daarin staan de relevante
gegevens van de eisen.
Je moet de maximale asbelastingen opgeven. Als je een kit koopt in Engeland zal de
fabriek deze gegevens leveren. Als jezelf het chassis bouwt zul je berekeningen moe
ten overleggen.

Papersnake 2-2002

Tenslotte kun je dan de armen en de bladen monteren zodat ze in de ruststand mooi aanliggen op het onderste rubber van de ruit. De armen hebben een lengteverstelling zodat ook
de werking naar boven langs de bovenrand van de ruit goed afgesteld kan worden.
Enige nuttige adressen: nieuwe Mini parts Ben van Leeuwen in Aarlanderveen, Europa
spares of Holden Vintage in Engeland (zie hun websites) en een gespecialiseerde minisloperij in Vijfhuizen vlakbij Haarlem.
Suggesties of ideeën voor deze rubriek? Email naar: de-bedouin@wxs.nl
Disclaimer: don’t do this at home
Gert van Beek.

COBRARIT
De bloesemrit; Alweer de 5e keer! Eigenlijk te laat om de meeste bloesem
te zien, maar er valt altijd wat moois te zien in ons rivierengebied!
Prachtige riviergezichten, pittoreske dorpjes en uiteraard de boomgaarden van de
Betuwe!
Verzamelen tussen 10 en 11 uur op de Sportveldstraat 57f te Beusichem voor
koffie en briefing.
Vertrek 11.00 uur.
Lunch ca. 12.30 -14.00 uur, afhankelijk van route
Terugkomst op Sportveldstraat ca. 15.30
De route blijft een verrassing. Waarschijnlijk een conbinatie van
gedeelten van eerdere routes.
Route naar de Sportveldstraat:
Vanaf het noorden:
A2 afslag Culemborg (afslag 13) (N320) Doorrijden tot 3e rotonde, daar linksaf richting Beusichem. Doorgaande weg volgen (Beijerdstraat), borden Tuincentrum De Graaf volgen.
De Graaf ligt aan de Oranjestraat.
Na De Graaf 1e rechts (Esdoornstraat) en op Tkruising weer
rechts(Sportveldstraat)
nr 57f is het 2e witte huis aan de rechterkant (na
WITO)
Vanaf het zuiden:
A2 afslag Culemborg en verder als boven.
vanaf het westen:
Als boven
vanaf het oosten:
A15 afslag Tiel west (afslag 32)
einde afslag rechtsaf richting Buren
Doorgaande weg volgen door Buren heen richting
Zoelmond
Bij Rotonde op N320 richting Culemborg volgen
Volgende rotonde rechtsaf richting Beusichem
verder als boven
Tot de 19e!
Pim Kuijper
Papersnake 2-2002
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OPEN EN BLOOT

Verslag Rondje IJselmeer
We stonden extra vroeg op, want Bob wilde graag als eerste bij Caddies zijn. Om
9.30 u. waren wij daar, zagen een aantal Corvettes, maar geen Cobra’s. Bovendien
was Caddies gesloten. Wij parkeerden bij MacDonalds en dronken binnen een kopje koffie. De één na de andere Corvette reed de parkeerplaats op, maar geen Cobra. Toen parkeerde een motorrijder. Hij deed zijn helm af….en dat was onze Mickel
Goossens. Even later kwam er echt een Cobra de parkeerplaats oprijden: onze evenementencoördinator en zijn vrouw: Piet en Nel.
Om 11 uur begonnen wij de rit. Het was echt koud, maar daar hadden wij ons op
gekleed en het was droog! Af en toe hadden we wat zon, af en toe bewolking.
In de buurt van Almere kregen wij gezelschap van een derde Cobra met Adrie en
zijn buurvrouw. Meta had familieverplichtingen.
In Urk hebben we geluncht, lekker vis gegeten. Onze penningmeester, Theo Weesepoel en zijn vrouw kwamen daar op zijn motor, om ons even te begroeten.
Langs de weg hadden wij zoals gewoonlijk veel bekijks.
Bij den Oever begon het hard te regenen. Wij zijn gestopt om het kapje op de auto
te zetten, maar naar 5 minuten stopte de regen. Wij arriveerden droog thuis. Gezien
de weersvoor-spellingen hebben we geluk gehad.
Na een “Cobraloos”jaar, onze Cobra was in “revisie”, hebben wij genoten van deze
rit.

De Swifty Snakers

Wij zijn begonnen! De eerste pubmeeting was goed bezocht en de eerste rit is
achter de rug. Laat wij hopen dat het weer binnenkort beter wordt.
Ik word regelmatig gebeld door nieuwe en potentieel nieuwe leden die een Cobra aan het bouwen zijn of een Cobra willen gaan bouwen. Zoals u weet is er
geen type keuring meer in Nederland voor een Cobrakit. De typekeuring voor
de Pilgrim en Dax zijn vervallen. Als u van plan bent om een kit te bouwen
zorg dat u van u kitleverancier zwart op wit de garantie krijgt dat hij zal zorgen
dat u een Nederlands kenteken krijgt.
AUB steun ons adverteerders! Deze betalen voor hun advertentie en dit versterkt onze financiële positie. Als zij geen zaken kunnen doen met ons, stoppen
zij met adverteren in de Paper Snake.
Na “een ritloos vorig jaar” met onze Cobra is hij weer geslaagd voor de APK
en in de wegenbelasting. Echter, onze blijdschap was van korte duur. Tijdens
het “Rondje IJsselmeer heeft de versnellingsbak al zijn olie gedumpt in een
heel dunne rode lijn rond het IJsselmeer. Wat een ramp. Wij schijnen te moeten
blijven sleutelen. Maar ja, zo zijn Cobra’s! Zij blijven aandacht, geld en tijd
vragen. De bak moet er weer uit, voor de zoveelste keer! Ons huis moet ik nodig schilderen, maar de Cobra gaat voor.
Laat eens iets van u horen. Ik ben altijd te bereiken.
Tel: 072-5814470,
FAX: 072-5814473
E-mail: swiftysnakers@quicknet.nl
Mobiel: 0627-057953
De Cobragroeten van

Bob Swift
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Ik heb lang moeten denken over wat ik
hier moest gaan schrijven. Iedere keer
iets schrijven en toch maar weer deleten.
Uiteindelijk kwam er dit uit. Niet veel dus.

10e jaargang No.2 Mei 2002
Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057,
Giro bank 1068635
Voorzitter:
Bob Swift

tel 072-5814470

Secretaris: Henryk Brinksma
Husselmansgoed 50
3863 BX Nijkerk

tel 033-2464802
fax 033-2465452

Evenementencoördinator:
Piet Wijn

tel 072-5062429

Penningmeester:
Theo Weesepoel

tel 0321-381269

Redactie: Mickel Goossens
Weteringstraat 14
5612 GX Eindhoven

tel 040-2692528
fax 040-2570242

Technische commissie:
Gert van Beek

tel 0114-635010

Paper Snake
Oplage 275 exemplaren

Losse nummers € 1,15

Contributie € 45,50 inschrijfgeld € 11,50
Kopij: Gaarne bij artikel meerdere foto’s (bij voorkeur zwart /
wit) meesturen waarmee wij het geheel kunnen verfraaien.
Zet naam en adres op de foto’s zodat wij deze na gebruik
terug kunnen sturen, tenzij anders afgesproken.
CCN behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten,
te veranderen of in het geheel niet te plaatsen.
CCN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de publicaties
Het plaatsen van advertenties of ingezonden
mededelingen behoeft niet te betekenen dat CCN achter de
inhoud staat.
Advertentie tarieven:
1 A4 min. 6x per jaar kleur kaft*
1 A4 min. 6x per jaar kleur binnenkant*
1 A4 min. 6x per jaar zwart/wit
½ A4 min. 6x per jaar zwart/wit
1 inlegvel max. 1 A4 zwart/wit
Internetlink**

€ 350,€ 280,€ 170,€ 95,€ 80,€ 50,-

*De kosten van de kleurenadvertenties is inclusief een internetlink op de website van Cobra Club Nederland.
** De internetlink kan alleen in combinatie met een A4
zwart/wit-advertentie
Kleine advertenties in de rubriek Showroom zijn gratis voor
leden van de CCN.
Verzekering: Leden kunnen via de CCN hun Cobra collectief laten verzekeren.

Pubmeetings
1e zondag v.d maand van
april t/m oktober vanaf 14.00 uur.

Restaurant La Place
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5314644
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Wel wil ik even onze nieuwste adverteerder welkom heten: Restaurant de Ophovener Molen in Sittard. De uitbater van dit
restaurant is ons eigen clublid Ton van
Beek. Als we eens in de buurt waren tijdens een rit dan moesten we zeker eens
aan komen, zei Ton van Beek tijdens ons
telefoongesprek. We wensen De Ophovener Molen goede zaken toe met het
pas verbouwde en heropende restaurant.
U wist wellicht al wel van het bestaan van
onze eigen website: www.cobraclub.nl.
We zijn druk bezig met het actueel ho uden van de website en er is dan ook regelmatig een uitbreiding. Om de website
nog aantrekkelijker te maken, nog informatiever hebben we ook uw hulp nodig.
Onze webmaster kan uw tips en/of trucs
goed gebruiken. Wie nog ideeën heeft
voor het verfraaiien van onze website
verzoeken we om die door te geven aan
Piet Wijn:evenementen@cobraclub.nl.
Deze goede meneer zorgt er dan voor
dat het op onze site komt.
Mickel Goossens
Inhoudsopgave:

Blz.

Kentekenregistratie
Gert van Beek
Showroom
The Cruise Brothers
Pubmeeting April
Techniek
Verslag IJsselmeerrit
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Copijdata Paper Snake voor 2002
Paper Snake 3 3 juni
Paper Snake 4 15 juli
Paper Snake 5 2 september
Paper Snake 6 2 december
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