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
Of bij:
Theo Weesepoel
wetpool@noknok.nl
0321-381269
Bob Swift
&
Theo Weesepoel
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PAPER SNAKE

REDACTIONEEL

HET OFFICIËLE CLUBBLAD
VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND

Zoals u ziet is de Paper snake weer gevuld met 32 pagina’s Cobra-praat. Evenementen en techniek zijn de hoofdingredienten voor deze Paper Snake. Veel
plezier ermee.

10e jaargang No.5 September 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
Technische commissie:
Gert van Beek

tel 040-2692528
fax 040-2570242
tel 0114-635010

WWW.COBRACLUB.NL
Inloggen op website Tips & Trucs
Aanmeldcode: BouweenCobra
Wachtwoord:
EenfluitjevaneenCent
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

Voor het Cobra-seizoen sluit hebben we
natuurlijk eerst nog het Ardennenweekend. Ik ben deze keer zeker van de partij,
al is het alleen maar te kijken of dat Kasteel Almere wel op het kasteel in de ardennen lijkt. Hopelijk kan ik u daar begroeten om er met z’n allen een gezellig
weekend van te maken.
Aangezien het klus -seizoen binnenkort
opent en u vast van plan bent om uw Cobra tot op het laatste boutje uit elkaar te
halen om zo de gewenste verbeteringen
door te voeren, wil ik u vragen of dat u
van deze klussen eens een verhaaltje wil
maken voor in de Paper Snake. Ook als
u andere tips en/of trucs weet, dan zijn
die natuurlijk van harte welkom bij de redactie.
Dan rest mij om u nog veel succes te
wensen voor het klus -seizoen en u hoort
weer van mij tussen Sinterklaas en kerst.
Mickel Goossens
Inhoudsopgave:

Blz.

A car is reborn deel 2
Techniek, Rover V8
Techniek, banden en velgen
Open Dag Dax Benelux
Techniek, Chevy engine numbers
Geboorte Cobra deel 5
Oldtimer Grand Prix Nurnberg
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17
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22
28

Copijdata Paper Snake voor 2002
Paper Snake 6 2 december

Westerheide 2
Laren
tel. 035-5314644
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OPEN EN BLOOT

Mijn planning voor deze zomer wat betreft onze clubactiviteiten is helaas totaal mislukt.
Het was mijn plan om al de pubmeetings te bezoeken en de meeste georganiseerde
ritten mee te rijden. Helaas! Eerst was onze Cobra na ons rondje IJsselmeer stuk en
daarna kon ik geen enkel weekend vrij nemen in verband met mijn onderneming.
Deze situatie zal in de nabije toekomst niet veranderen. Ik heb daarom besloten om
mijn voorzitterschap en bestuurslidmaatschap bij de volgende jaarvergadering over
te dragen aan mijn opvolger.
Poets uw auto en maak hem klaar voor ons top attractie-evenement van dit jaar:
Het bezoek aan het kasteel van Thijs en Gerda in België op 27,28, en 29 september. Wij hebben daar extra evenementen georganiseerd en ook leden van de E ngelse Cobraclub uitgenodigd. Misschien is dit de laatste kans om in deze schitterende ambiance gratis te verblijven.. Neem contact op met Piet Wijn uw evenementen
coördinator en vertel hem dat u komt!
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

Hij zit op de tribune maar Piet en Patrick hebben het koud en besluiten om
naar huis te gaan. Dan lopen we achter de tribune langs om naar de standjes te gaan kijken met koopwaar. Ik
natuurlijk weer op zoek naar Cobrasouvenirs, en ja hoor, mijn oog valt op
een paar tekeningen en dat betekent
dus meenemen. Dan komen we Adrie
en Meta tegen. We kletsen wat en lopen dan richting de parkeerplaats voor
de Cobra’s. De helft zou al weg zijn

maar er staan er toch nog zo’n vijftig Cobra’s, in de regen helaas. Dan wijst Adrie
mij op een Cobra. Eentje van aluminium met een spaceframe. En wat voor frame,
mooie dikke buizen, een body van geborsteld aluminium en afkomstig uit Polen. Er
wordt gezegd dat de Cobra uit dezelfde fabriek komt als de Mig-straaljagers.
Er hangt wel een prijskaartje aan van 85.000 euro en dan zit er nog geen motor, bak
en differentieel in. Het kost wat maar dan heb je ook wat. We lopen dan weer terug
naar de tribune en gaan zitten. Echt behagelijk is het niet op die tribune met die
tocht en regen. Dan begint er een opwa rmronde en wat ziet mijn oog: VIER cobra’s.
Een Cobra 427 Le Mans Hardtop en 3 roadsters. Maar hun optreden zou maar van
korte d uur zijn. Drie Cobra’s stoppen al na de eerste race-ronde als gevolg van de
regen en de laatste Cobra schuift van de baan af in een bocht. Na nog een paar races te hebben gekeken wordt het tijd om op te stappen en ons richting auto te begeven. Als we bij de auto komen zie ik hem nergens staan. Ik zie nog wel een hoopje
modder die er uit ziet als mijn auto maar ik moet de kentekenplaat eerst even
schoonmaken om mijzelf ervan te verzekeren dat het de mijne wel is. Wat ik al
vreesde bij het parkeren van de auto was werkelijkheid geworden. De regen heeft
gezorgd voor een grote modderboel. Blijkbaar hebben veel automobilisten last gehad van tractieproblemen want mijn auto zit van onder tot boven en aan alle kanten
onder de modder. Zelf kunnen we alleen maar achteruit. Vooruit wil de auto niet, de
achterwielen staan alleen maar te draaien. Na een keer of tien en vele meters achteruitrijden komen we op een enigszins begaanbaar pad en kunnen we het parkeerterrein afrijden. Onderweg nog veel bekijks getrokken met zo’n modderauto.
‘s Avonds maar gelijk een wasbox opgezocht en de auto even afgespoten.
Mickel Goossens
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EVENEMENT
Het lag eigenlijk in de planning om het hele weekend naar de Nürnburgring te gaan
maar helaas, zondag is de enige mogelijkheid. Ik heb afgesproken met Ampy, een
vriend van me om samen naar de Nürnburgring. Hij vindt de Cobra Club ook geweldig (nog geen lid) en is ook meegeweest naar Kasteel Almere. We gaan regelmatig
naar auto-evenementen. Om 8.00 uur rijden we in Geldrop weg en na 2 uur zijn we
er al bijna, denken we. Een kilometer of 10 voor het circuit is het langzaam rijden en
stilstaan. Na nog bijna een uur rijden we de parkeerplaats op, nou ja parkeerplaats,
grasveld. Aangezen het regent, heb ik al m’n bedenkingen voor het vertrek straks.
Het op de plaats komen, kost al de nodige wielspin omdat het nu al aardig glad is.
Dat belooft wa t voor straks. Voordat we naar binnen gaan, kijken we eerst even wat
er zo allemaal voorbij komt rijden. Regelmatig zie je buite n het evenement meer als
binnen. Dan komen we bij de kassa
en dienen voor een kaartje met paddock-toegang 39 euro te betalen. Niet
weinig en nu maar hopen op een
mooie dag.
Eerst even wat op bij de garageboxen
rondgelopen waar ik overigens oude
formule 1 auto’s zag staan en je kon
gewoon bij die auto’s komen. Onderweg naar de paddocks komen we nog
langs de plattegrond van de Nürnburgring die binnenin helemaal volstaat
met namen van coureurs die eens op
de ring hebben gezegevierd.Daarna
zijn we het terrein opgelopen alwaar
de diverse merkenclubs stonden opgesteld. Tientallen Ferrari’s, Porsches,
Maserati enz. Ook stond er nog een
groot o nderkomen voor de Bentley en
Rolls Royce eigenaren. Bentley Arnage Red Label maar ook de Black Label. Wat een auto’s zeg.
Tussen al de stands, motorhomes en

Helaas

geen Cobra’s maar computers en
computeronderdelen
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.

vrachtwagens komen we ineens 3 Cobra’s tegen in racetenue. Zouden ze
nog gaan racen vandaag?”Na een
praatje te hebben gemaakt met de
monteurs en wat foto’s te hebben genomen lopen we verder. Even Piet bellen om te vragen waar hij uithangt.
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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
Paper Snake 5-2002
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A CAR IS REBORN DEEL 2
Nu nog een steun gemaakt. Er is maar
heel weinig ruimte. Het afsteunrubber
moet net voor het kleine dwarsbalkje
komen. Ach weet je wat, we doen
eens gek en maken hem van 10 mm
aluminium, scheelt gewicht........... Dit
kleine meesterwerkje is uiteraard van
de hand van Jos. Oh ja, bij het wegslijpen van de hoekjes uit de hoofdbalken
toch even m'n remleiding geraakt. Jesses, bijna geen schade, maar toch....
Geen risico nemen en een nieuwe maken. Ik realiseerde me ook dat de remleiding niet op de oude plaats, tussen de
hoofdliggers, kon lopen, omdat daar de nieuwe bak in de weg zat. Er overheen ging
ook niet omdat daar de tunnel kwam.
Dus maar onder de hoofdliggers door.
Valt hij mooi tussen de hoeklijnen en
komt niet onder het chassis uit. Bovendien zit hij daar beter als de cardanas
ooit breekt. Die is dus wel dubbel opgesloten. 1 keer door de tunnel zelf in
het voorste gedeelte en 1keer door
een op maatgemaakte hoepel, waarin
we ook maar meteen de sensor voor
de sne lheidmeter hebben verwerkt.
Ziet er sjiek uit, maar je hebt wel een
spiegel nodig.... Ook maar meteen de
voorremleiding vervangen, kon ik mooi alles parallel laten lopen.
Gelukkig paste de kickdown kabel ook niet op de bestaande beugel, dus daar moest
ik een nieuwe voor maken. Meteen maar in RVS. Trouwens, alle bouten en moeren
die ik heb gebruikt zijn van RVS en zo nodig gepolijst....
Ook meteen de shifter maar aangepakt. Daar zaten wat haarscheurtjes in van de
vorige modificatie, dus die heeft Jos
netjes dichtgelast en verder verstevigd.. De unit past nu mooi van o nderen tegen de aluminium tunnelbekleding aan, die we ter plekke met
een plaat van 5 mm hebben versterkt. In die plaat is de schakelweg
uitgefreesd, zodat ik nooit per ongeluk in z'n achteruit kan schakelen.
We konden de plek fixeren, omdat ik
de verbindingsstang tussen de shi fter en de bak van een lange schroef-
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EVENEMENT

Zaterdag 16 en zondag 17 november 2002
Autotron Najaars Oldtimerbeurs
ROSMALEN – Voor bezitters van een klassieke automobiel zijn de donkere wintermaanden dé periode bij uitstek om hun pronkjuweel eens goed onder de loep te nemen en alle noodzakelijke reparatie- en restauratiewerkzaamheden uit te voeren.
Voor de meeste “oudjes” is dat geen overbodige luxe na een lang toerseizoen. Onderdelen, gereedschap, naslagwerken en accessoires – ’t is allemaal weer te vinden
op de grote Internationale Najaars Oldtimerbeurs op zaterdag 16 en zondag 17 november in Autotron.
“De aanbieders weten dat zij met hun handel gegarandeerd binnen staan. Voor de
Citroëns Traction, de A-Fords, de Chevrolets en tientallen andere merken hebben
wij in het ruime ExpoDome en de Spykerhal een prima plaatsje gereserveerd”, vertelt Van Delft.
In deze ruimtes hebben tevens vele handelaren hun nering in ruim driehonderdvijftig
onderdelenstands uitgestald. Dus wie op zoek is naar een werkplaatsboek van zijn
automobiel, een instructieboekje, een achterlicht met een 6 -volts pitje, een ontsteking, een bougie,een raamrubber, een speldje, ontroestingsmiddel, accudruppelaars, contactsleutels, een Engelse sleutel of een potje speciale autopoets kan dit
vast en zeker op een van de vele stands vinden.
De Autotron-beurzen staan al vele jaren te boek als zeer gezellig. Om die reden
trekken de happenings ook veel bezoekers die zin hebben in een gezellig dagje uit.
Volgens Theo van Delft wordt ook de Najaarsbeurs door velen aangegrepen om uitvoerig met anderen over hun grote passie te praten. “Sterke verhalen worden daarbij niet geschuwd, maar dat hoort nou eenmaal bij 't ongedwongen sfeertje. Dit
maakt een bezoek aan de beurs ook voor niet-ingewijden zeer de moeite waard. De
Najaarsbeurs is de door de jaren uitgegroeid tot een gezellige happening.”
De Internationale Najaarsbeurs voor Oldtimers is zaterdag 16 en zondag 17 november geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt € 8,00 voor volwassenen, kinderen van 4 tot 12 jaar betalen € 5,00.
Autotron is gelegen aan de A50 ’s-Hertogenbosch-Nijmegen.
Voor informatie over de bereikbaarheid per openbaar vervoer, bel 0900-9292.
Voor meer informatie bel de Autotron Infolijn: 073-5233310.
Rosmalen, september 2002
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De afstelling bleek overigens meteen perfect te zitten, dus daar hoefden we niets
meer aan te stellen. Dat was ook wel het enige dat mee heeft gezeten....

De oplossing was de drijfstangen aan te passen zodat deze vrij over de nokken
heen draaide, op het punt van de schuifmaat moest ik het terug brengen naar 17
mm om het te laten passen. Wederom alles weer gemonteerd om te controleren of
alles nu vrij draaide en weer uit elkaar om het hele zooitje weg te brengen om te laten balanceren. Omdat ik een kruk uit een 400, trillingsdemper van een 400, drijfstangen van 6 inch ipv 5,7 inch en een vliegwiel van een 350 gebruik moet het hele
spul gebalanceerd worden om een mooi lopende motor te krijgen. Je kan het ook
zonder doen maar dan moet je weer alles van een 400 bij elkaar hebben en dan
nog zijn je zuigers en drijfstangen niet afgestemd op de rest. Een 350 gebruikt 5,7
inch drijfstangen, een 400 5,65 inch en als je een stroker bouwt word 6 inch sterk
aangeraden en daar horen natuurlijk weer bijpassende zuiger bij.
Als iemand vragen suggesties of ideeën heeft, schroom niet en mail mij.
Ik zou het leuk vinden als mensen die ook ervaringen hebben met het bouwen van
een Cobra, en daardoor handige tips bezitten, deze op mail te willen zetten.
Wellicht kan ik daar een leuke toevoeging of pagina van maken waarmee we toekomstige bouwers kunnen helpen.
kees.molenaar@wxs.nl

GEVRAAGD
Lid Cobraclub vraagt (omdat ik mijn DAX nog lang niet klaar heb) een Cobra om
middels een reclamefilm, welke in het voorprogramma ven een bioscoopfilm wordt
vertoond, mijn vriendin ten huwelijk te vragen.
Vanzelfsprekend zal er zuinig worden omgesprongen met de auto (eigenaar mag
natuurlijk zelf bij de opnamen zijn) en over de vergoeding worden we het wel eens.
Christiaan de Kok
Schipleisingel 78
6652 GK Druten
06 - 51 999 756
christiaan.de.kok@copaco.nl
chris@schipleisingel.tmfweb.nl
26
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Omdat ik speciaal een platter carter
onder de bak heb laten zetten, moest
ik wel een extra oliekoeler voor de bak
monteren, parallel aan de bestaande.
Dit bleek lastiger dan gedacht, want ik
had al een koeler voor de motorolie op
de daarvoor bestemde plaats gemonteerd. De keus viel uiteindelijk op de
rechter wielkast, achter de opening
voor de "remkoeler". Ooit wel eens geprobeerd daar iets te monteren terwijl
de body op het chassis zat? Interessante yoga oefening...... Ook niet iets voor beginners, ik had 3 dagen stijve spieren.... Meteen de multistekkers van de verlichting voor geïsoleerd. Die bleken bij
stortbuien vol te lopen en kortsluiting te veroorzaken. Het meeste moest op de tast,
maar het is toch gelukt.
Oh ja ook maar gelijk een nieuw stuur
besteld. Ze waren in de aanbieding bij
Europa. Een originele, 15 inch, met 9
klinknagels. Wel gekozen voor het type uit één stuk, want die met de gedeelde naaf is zomaar 100 Euro duurder.... Moest wel een verloopnaaf voor
gedraaid worden, want AC heeft een
heel aparte configuratie van de bouten.... Zelf gedaan bij Jos. En, wonder
boven wonder, meteen de eerste keer
goed. Gelijk ook een claxonnaafdop gedraaid. AC heeft een vaste naaf, maar ik wilde dat uiterlijk zoveel mogelijk benaderen, ook in één keer goed.... Vast beginnergeluk.
Verder thuis nog nieuwe inblaasunits gemaakt. De oude waren te groot en te zwaar.
Dus een mal gemaakt en met glasmatjes en polyester een stel nieuwe gemaakt.
Deze zijn een stuk platter. Ik had ze wel kunnen kopen, maar ik vond 27 pond per
stuk ex BTW, ex verzendkosten toch iets te veel van het goede.
Ik had ze toch iets te plat gemaakt, want het monteren ging erg lastig.....Ik heb intussen er al een voor iemand anders gemaakt en er staat er nog een op de rol.
Toen kwam ik op de beurs Vehikel nog een stel buitenspiegels met bol glas tegen.
Scheelt een stuk in het zicht naar achteren, dus die ook maar gemonteerd.
En ja, het interieur was er uit en toe kon je pas zien hoe smerig de stoelen waren....
Inspectie leerde dat ze niet versleten waren, dus gezocht naar een manier om ze op
te knappen. Spuitbussen met leerverf dus. Eerst heel goed schoonmaken (kost een
liter thinner per stoel, word je goed high van....) en dan in laagjes opbrengen tot het
goed dekt. Droogt snel, dus op een avond kun je één stoel doen. Een wereld van
verschil! Ze zien er als nieuw uit!
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Bij de montage heb ik blokken van 2 cm
tussen het frame en de bodem gezet om
de stoelen iets hoger te krijgen en uiteraard RVS bouten, borgmoeren en carrosserieringen gebruikt. Ik heb een leverancier van bevestigingsmiddelen ontdekt, die alle soorten en maten, ook inchmaten, kan leveren. Als zij het niet kunnen leveren, bestaat het niet.… Toen a lles op zijn plaats zat, konden we met de
aluminium tunnelbekleding beginnen. Jos
heeft daar het leeuwendeel van gemaakt en gelast. Dat is zijn specialiteit. Veel pasen meetwerk, in- en uit elkaar halen, weer passen, boren, tappen, passen, meten...
Besloten om in het achterste gedeelte van de tunnel een afsluitbaar bakje te maken,
maar daar was geen tijd meer voor, dus voorlopig een afdekplaat met tape er op geplakt....komt in de herfst wel. Toen de tunnel er in zat, kon ik het dashboard weer terugplaatsen. Oh ja, de kachel, die ik zo bloedig had gereviseerd intussen, paste niet
meer en tijd om een andere te installeren was er niet meer, dus we hebben de kachelslangen voorlopig doorgelust in afwachting van mijn ontwerp voor een nieuw
systeem....

Na een tijd van wachten kan ik eindelijk aan de slag om mijn gewilde blokje te gaan
bouwen. De eerste stap waren de drijfstangen aan de zuigers monteren, ik moet
toegeven dat ik het best we een beetje eng vond om die er zelf aan te krimpen.

Tussendoor ook nog maar de klepdekselpakkingen en de carterpakking vervangen
en de carterontluchting zo opgelost dat de olie er niet meer uitgegooid wordt in de
bochten op Lelystad....
Dat dashboard.... Ik had het vóór de verwijdering voorzien van grote multistekkers,
maar was even vergeten om te testen of ik alles juist had doorverbonden voordat alles er uit moest. Toch maar meteen gemonteerd en toen de sleutel omgedraaid....
Niet te geloven; in één keer starten en lopen! Een kwartiertje laten lopen om te zien
of er ergens lekken zaten en de versnellingsbak gevuld met transmissieolie. Geen
lekken, dus de stoelen gemonteerd en toch even voorzichtig (het was intussen donderdag 16 mei 23.45u....) een stukje op de Havenweg in Oosterhout gereden.
Waaaanzinnig!
Zaterdag de 18e mei weer terug naar Oosterhout. De laatste dingetjes afgemaakt
en wat opgeruimd in de werkplaats. Toen proefrijden. Ging ook goed.
Toen maar naar huis.... Ging ook goed, maar er waren toch een paar kleine lekkages. Niet op plekken waar ik bezig was geweest. Die zijn intussen verholpen (denk
ik, maar ik moet de laatste nog testen) en op zondag de 19e kon ik mijn eigen rit
voorrijden in mijn eigen Cobra.
Aan modificatie van het koelsysteem ben ik niet toegekomen, dat moet wachten tot
de volgende keer. Rik en ik blijven wel bij Jos hobbyen op de woensdagavond, dus
daar komen nog leuke dingen van. Wacht maar tot je Rik's Cobra ziet....
Intussen de nodige ritten en ritjes gereden. Wat denk je? In één weekendt tot 2 keer
toe een slang van de bakkoeler los geschoten. Steeds een andere. Wel lastig. zo'n
5 liter ATF op de dijk en de A27 laten vallen, De eerste keer "gelukkig" het meeste
op m'n oprit..... Had heel slecht af kunnen lopen, want zonder ATF wordt de bak te
heet en verbranden de koppelingsplaten.... Is in dit geval niet gebeurd, dus heel
veel geluk bij een ongeluk. Intussen de bewuste slangen anders (lees beter) vastgezet en nu lijkt het probleem verholpen. De druk blijkt stukken hoger te liggen dan bij
de vorige bak...

8
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Goed de boeken lezen en dan valt het achteraf toch best wel mee.

Tussendoor heb ik nog even op mijn werk een bokje gelast van wat afval materiaal,
het is een beetje jammer dat mijn baas alleen maar RVS heeft dus noodgedwongen
moest de bok ook maar van RVS gemaakt worden, wel donders handig zo'n ding.
De volgende stap was het monteren van de zuigers met drijfstangen om te kijken of
deze vrij rond draaide in het blok. Het is namelijk mogelijk dat door de grotere slag
van de 400 kruk de drijfstangen het blok raken of zelfs de nokkenas. Het hangt er
van af welk gietsel dat het blok is hoeveel je eruit moet halen. Ik had redelijk veel
geluk en hoefde maar erg weinig uit het blok te halen. Met de nokkenas had ik wat
minder geluk, op verschillende plaatsen werd deze geraakt door de drijfstangen.
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Links de 461 462 en 291 koppen en rechts de 186 461 en 492 koppen, dit zijn de
laatste drie cijfers van het casting nummer die in de kop staan waar je op moet letten.
30-12-01
Het is gelukt, een 350 blok en een krukas van een 400 op de kop weten te tikken.
Het gaat dus een 350 stroker worden oftewel een 383 maar omdat er een overmaat
zuiger in gaat word het zelfs een 388.

Dit blok is een van de betere casting nummers, het is ook een vier bolt's blok wat inhoud dat de krukas lagers met vier ipv twee bouten vast zitten. De krukas moest
nog wel afgeslepen worden naar de maat van een 350 omdat de 400 0,2 inch dikkere hoofdlagers heeft. Ook een bijkomend puntje, je moet ook een vliegwiel en een
trillingsdemper hebben van een 400. Die zijn anders gebalanceerd als van een 350.

Intussen ook de taxatie gehad. De aanpassingen zijn niet voor niets geweest, de
taxatiewaarde van mijn Cobra is voor het eerst hoger dan de investeringen, de uren
niet meegerekend, uiteraard.... (liep tot nu toe altijd gelijk).
En dan de APK. Niks aan de hand dacht ik. Mis. Wel dus. Mijn, originele Cobra L ucas P700 koplampen zijn niet voorzien van stadslichten en dat blijkt dus niet goed te
zijn. Is dus al 7 jaar onterecht goedgekeurd, tenzij de typegoedkeuring dit als uitzo ndering vermeldt. Staat in ieder geval niet op mijn kenteken. Verder bleek er speling
te zitten in de bevestiging van de stuurstang aan de linker fusee en had ik geen
voorruitontwaseming (De kachel was er immers uit....)
Ik heb intussen nieuwe koplampunits besteld, gekregen en gemonteerd. Exact dezelfde units, maar dan met stadslichtjes. Die mogen doorgelust worden met het dimlicht. Ze hoeven niet apart te kunnen branden... Jammer alleen dat er geen P700
meer op staat....
De stuurstang zowel links als rechts vastgezet. Moeten nooit goed vast hebben gezeten, want ze zijn met draad geborgd.... Scheelt overigens wel in het sturen, veel
preciezer.... En voor de voorruitontwaseming een klein ventilatortje aangeschaft totdat de kachel er weer in zit. Is ook wel lekker wanneer je stil moet staan in de
zon..... De 17e juni voor de herkeuring. Eitje. Na 10 minuten klaar en weer weg! En
nu maar rijden....
Ik wil Aad van de Hoogenband bedanken voor zijn expertise, Jan Junge voor zijn
adviezen en Rik Hofsté voor zijn ideeën en hulp, Kees Jansen voor zijn vakmanschap en, last, but not least, Jos van Strien voor al deze dingen en zijn inzet, vriendschap en rust in hectische dagen, jongens, zonder jullie had ik het niet gered! Maar
bovenal wil ik mijn beide dames thuis bedanken voor hun begrip, geduld, toewijding
en morele steun de afgelopen maanden. Het is het achteraf waard geweest, maar
het viel soms zwaar. Op naar de volgende klus, ik ben nog niet klaar..…
Pim Kuijper

En Co staat er weer heel zielig bij.
19-2-2002
Kijk aan eindelijk de spulle n uit Amerika binnen.
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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

De geboorte van een nieuwe Cobra-5
Verbeteringen
1-7-01
Ik denk dat je nooit helemaal tevreden of klaar bent met je creatie, er is altijd ruimte
voor verbetering. Het eerste wat me niet aan stond was de overbrenging van de diff,
ik had een diff van een scorpio twee liter met een verhouding van 4,27:1 waardoor
de motor zeer veel trekkracht had maar niet echt hard liep. Na enig onderzoek bleek
dat een diff van een diesel beter tot zijn recht zou komen, deze heeft een overbrenging van 3,36:1 wat toch bijna een omwenteling op de vier scheelt. Na een aantal
sloperijen bezocht en gebeld te hebben kon ik er een krijgen voor 600 piek. Wat ik
een veel te hoge prijs vond in verhouding tot wat ik betaald had voor de donoronderdelen, ik had bijna alle donoronderdelen voor 750 piek alleen moest ik ze er toen
wel zelf af halen.
Wat ik iedereen kan aanraden is even op het internet te kijken en bij de onderdele nlijn een gezocht onderdeel in te vullen. In no time belde een aantal slopen op dat ze
er een hadden liggen. De prijs varieerde van af 300 piek tot 500 piek tot er een uit
den Haag belde en er 175 piek voor moest hebben. Voor dat verschil scheur ik wel
een keer op en neer. Bang dat je een slechte koopt hoef je niet te zijn die diffs zijn
zo sterk en ik kreeg nog drie maanden garantie.
Met de motor ben ik ook niet helemaal gelukkig, te eerste zuipt hij olie en ten tweede zint het mij niet dat het een 305 is. Ook de koppen die er op zitten zijn niet naar
mijn zin, waarschijnlijk zit daar het olieverbruik in door versleten klepgeleiders. Het
nadeel van een 305 is dat de boring kleiner is dan van een 350 welke 4 inch is en
de 305 3,767 inch. Hierdoor kan je een aantal cilinderkoppen niet monteren omdat
de boring te klein is, hij heeft wel de zelfde slag als de 350. De 305 blokken hebben
ook nooit veel vermogen gehad, vanuit de fabriek was 175 pk wel maximaal. Kortom
je kunt het beste een 302-327-350 of 400 cu inch blok hebben want die hebben a llen een 4 of meer inch boring alleen de slag verschilt dus.

TECHNIEK, ROVER V8
CARTERVENTILATIE
Voor een goed functioneren van de motor is het belangrijk dat het carterventilatiesysteem van je auto goed functioneert Een niet goed funktionerend systeem is niet
alleen slecht voor het milieu en de motor maar kan ook het brandstofverbruik nadelig
beïnvloeden. Het doel van carterventilatie is om de via de cilinderwanden ontsnapte
verbrandingsgassen niet in het milieu te laten komen. Hiertoe worden de gassen uit het
carter weer terug in de motor gezogen. Bij veel auto's, ook de meeste Range Rovers,
vindt dit als volgt plaats. Boven in de motor meestal op het kleppendeksel is een slang
geplaatst die met de motorzijde van de carburateurs is verbonden. Bij een draaiende
motor is hier altijd een onderdruk aanwezig, deze onderdruk zorgt ervoor dat de gassen, die zich in het motorcarter en onder het kleppendeksel bevinden, weer teruggezogen worden in de motor. Hierna worden deze gassen nogmaals verbrand. Bij een goed
functionerend ventilatiesysteem kun je deze onderdruk waarnemen door bij een draaiende motor de olievuldop los te draaien, je hoort dan een zuigend geluid en de motor
begint slecht te draaien of slaat zelfs af. Verse lucht wordt meestal aangevoerd door
een aftakking van het luchtfilter naar het kleppendeksel of door een speciaal aanzuigfilter op de olievuldop, dit laatste is o.a. bij de Injectiemotor het geval.
In principe zijn er twee storingsmogelijkheden bij een niet goed functionerend carterventilatiesysteem, verstoppingen of lekkages. Verstoppingen in het afzuigsysteem zijn
waarneembaar door de olievuldop te verwijderen, komen hier blauwe dampen uit of
gaat de motor niet slechter stationair draaien, dan is de kans groot dat de leidingen
naar de carburateurs of de kanalen in de carburateurs verstopt zijn. In het ongunstigste
geval kan er door de verstoppingen zelfs een overdruk in het carter ontstaan welke tot
gevolg kan hebben dat de motor olie gaat lekken via diverse pakkingen of zelfs olie via
de oliepeilstok naar buiten blaast. Het goed reinigen van de slangen, de vlamdover en
eventueel de kanalen in de carburateurs kan dit verhelpen. Komen er daarna noch
blauwe dampen uit de olievuldop dan zijn er in de motor zelf verstoppingen aanwezig,
vaak betekent dit dat de motor geheel of gedeeltelijk gereviseerd moet worden. Het
ventilatie systeem heeft uiteraard maar een beperkte afzuigcapaciteit, maar normaal
gesproken is dit voldoende om ontsnapte verbrandingsgassen af te voeren, Zijn de zuigerveren echter kapot dan ontsnappen er zoveel gassen langs de cilinderwanden dat
de afzuigcapaciteit zeer zeker niet voldoende is.
De enige oplossing is dan een algehele motorrevisie.

Wat dan ook nog mogelijk is als je echt grote stappen wilt nemen is een 400 krukas
in een 350 (of 327 van na 68) blok te plaatsen en dan krijg je een 383 cu inch stroker en men zegt dat het langer heel blijft dan een 400 blok. Dat het beter is heeft te
maken met de cilinderbussen die zitten tegen elkaar aan bij een 400 blok en bij de
rest niet zodat er een betere koeling ontstaat.
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De Nieuwe Rover V8
Sinds enige tijd is hij er dan, de nieuwe Rover V8 motor.
Het nieuwe hart van de Discovery II en van de Range Rover serie II
Hij is leverbaar in 4.0l. en 4.6l.
De grote veranderingen zijn:
Nieuw inlaatspruitstuk (zie fig.1)
Andere kleppendeksels en andere olievuldop.
Ander distributiehuis (zonder ontsteking)
Ontsteking nu achter op motor (zie fig. 2)
Andere carterpan
Geen retour benzineleiding meer
Een nieuw motormanagement Bosch Motronic 5.2.1(zie fig. 1)
Nieuwe uitlaatspruitstukken. (zie fig. 3)
10 Cilinderkopbouten i.p.v. 14
TECHNISCHE GEGEVENS.
Type
Boring
Slag
Inhoud
Compressieverhouding
Laag
Hoog
Max. Vermogen
Laag
Hoog

4.0 liter V8
94.00 mm
71.04 mm
3950 cc

4.6 liter V8
94.00 mm
82.08 mm
4554 cc

8.23:1
9.38:1

8.36:1
9.35:1

132 kW bij 4750 rpm.
140 kW bij 4750 rpm.

157 kW bij 4750 rpm.
165.5 kW bij 4750 rpm.

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.

Info. René of de redactie
Kijk op op www.roverv8.nl

Figuur 1

J.S.P. B.V.
Cockeveld 6
5672 AE
Nuenen Holland
Tel : +31 (0)40-2951427
Fax:+ 31 (0)40-2951429
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Evenementenkalender 2002

September
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
Internationale Autoraces TT circuit Assen Tel.: 0592-38 03 80
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
28 - 6okt Romantic Castles of the Rhine Tour, Germany (D)
Tel.+492247300165
29
DTM Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750

Figuur 2

Figuur 3

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

Gaat niet door ivm te kort belangstelling!!!

16&17
17

Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
De grootste Westerse Kitcar show op de kalender met een grootse
Cobraclub stand. Voor meer details: www.kitcar-shows.co.uk (GB)
Tel +441233 713878

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
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TECHNIEK, BANDEN EN VELGEN
Betekenissen van de aanduidingen op de band:
Voorbeeld: 195/45 R 16 80V
195 : Dit staat voor de breedte van de band, gemeten in millimeters
45 : Dit geeft de hoogte van de band weer.
In dit geval is de hoogte 45% van de breedte van de band.
= 0.45 x 195 = 87.75 mm
R : Dit is de afkorting van Radiaal, wat weer staat voor de constructie van de
band (de richting waarin de draden van de koordlagen lopen).
16 : Dit staat voor de velgdiameter in inches.
80 : Dit staat voor het draagvermogen van de band.
80 staat in dit geval voor 450 kg
V : Deze letter staat voor de maximum snelheid waarop men met deze banden
mag rijden.
Draagvermogen aanduidingen op banden
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

: 335 kg
: 345 kg
: 355 kg
: 365 kg
: 375 kg
: 387 kg
: 400 kg
: 412 kg
: 425 kg
: 437 kg
: 450 kg
: 462 kg
: 475 kg
: 487 kg
: 500 kg
: 515 kg
: 530 kg
: 545 kg
: 560 kg
: 580 kg
: 600 kg

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

: 615 kg
: 630 kg
: 650 kg
: 670 kg
: 690 kg
: 710 kg
: 730 kg
: 750 kg
: 775 kg
: 800 kg
: 825 kg
: 850 kg
: 875 kg
: 900 kg
: 925 kg
: 950 kg
: 975 kg
: 1000 kg
: 1030 kg
: 1060 kg
: 1090 kg

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

: 1120 kg
: 1150 kg
: 1180 kg
: 1215 kg
: 1250 kg
: 1285 kg
: 1320 kg
: 1360 kg
: 1400 kg
: 1450 kg
: 1500 kg
: 1550 kg
: 1600 kg
: 1650 kg
: 1700 kg
: 1750 kg
: 1800 kg
: 1850 kg
: 1900 kg
: 1950 kg
: 2000 kg

12560621
2562174
14010201
14010202
14010203
14010207
14010209
14010280
14011064
14011148
140029
330817
355909
355909
360851
361979
366245
389257
393288
460703

350
350
305
305
305
350
350
267
350
350
350
400
262
305
262
305
350
302
283
350

98-up
98-up
80-85
80-85
80-85
80-85
80-85
79-82
83
87-89
80-84
72-80
75
76-79
75-76
78-79
78-79
67
65-67
78

14016383
14079287
14088526
14088548
14088551
14093627
14093638
14094766
14101148
14102058
10054727
10066038
10090511
10125327
10125327

305
350
350
350
305
305
350
305
350
305
350
350
350
350
350

80-85
86-90
87-89
86-88
86-87
87-91
87-95
86-up
87-90
87-91
86-up
94
90
92-up
96-up

Snelheids-aanduidingen op banden
E
F
G
J
K
L
M
N
P
14

: 70 Km/h
: 80 Km/h
: 90 Km/h
: 100 Km/h
: 110 Km/h
: 120 Km/h
: 130 Km/h
: 140 Km/h
: 150 Km/h

Q
R
S
T
U
H
V
ZR

Paper Snake 5-2002

: 160 Km/h
: 170 Km/h
: 180 Km/h
: 190 Km/h
: 200 Km/h
: 210 Km/h
: 240 Km/h
: >240 Km/h

23 augustus jongst lede zijn Henryk Brinksma ( onze secretaris) en Sandra Hogeveen in het huwelijksbootje gestapt. Ze zijn natuurlijk getrouwd in de Cobra. Cobra
Club Nederland wenst Henryk en Sandra een la ng en gelukkig huwelijk toe.
Paper Snake 5-2002
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TECHNIEK, MOTOREN

Betekenissen van aanduidingen op de velg:
Voorbeeld:

Chevy Engine Numbers

18

Casting No
3892657
3896944
3896948
3903352
3914636
3914653
3914660
3914678
3914678
3914678
3932371
3932373
3932386
3932386
3932386
3932388
3951509
3951509
3951511
3956618
3956618
3956618
3956632
3959512
3970010
3970010
3970014
3970020
3970024

Inch³
350
283
283
327
307
307
327
302
327
350
307
307
302
327
350
350
400
400
400
302
327
350
307
327
302
350
350
307
307

Year
67
67
66-67
67
68
68-73
68
68
68
68
69-73
68-73
69
69
69
69
70-71
74-80
70-73
69
68-69
69
69
62-67
69
69-80
70-75
70-73
69-73

Casting No
460776
460777
471511
3556519
3703524
3720991
3731548
3731548
3737739
3756519
3782870
3789817
3789817
3789935
3790721
3790721
3791362
3792563
3792582
3794226
3794460
3814660
3830944
3834810
3834812
3837739
3849852
3849935
3858174

Inch³
305
305
267
283
265
265
265
283
283
283
327
283
327
283
283
327
327
327
283
283
327
327
327
283
283
283
283
283
327

Year
78-79
78-79
79-82
58-61
55
56-57
57
57
58-64
58-62
62-67
62-64
62-67
61-64
62-64
65-66
62-67
65
64-65
58-63
62-64
68-69
63
64-66
62-63
58-62
57-66
65-67
64-67

4715111
6259425
10153558
10168588
10199001
10243878
10243880
12550592
12559846

305
350
350
265
350
305
350
350
350

80
69-76
91-92
94-96
93-95
96-97
95-00
97-up
98-up

3858180
3858618
3862194
3862812
3892657
14016376
14016379
14016381
14016382

327
350
283
283
302
26
350
305
305

64-67
68-76
65-67
62-64
67
79-82
77-79
80-84
79-84

Paper Snake 5-2002

7,5J x 16

LK 112

ET 35

7,5 is de velg breedte, dat is 7,5 Inch = 19,05 cm
16 staat voor de veld diameter dat is 16 Inch = 40,64 cm

LK 112, dit is de diameter in millimeters waarin de wielmoer gaten zich bevinden.

ET 35 ( ET staat voor Einpress Tiefe, ofwel Inpers Diepte.) Dit is de afstand tussen het mo ntage vlak dat tegen de remtrommel of remschijf ligt, en de middellijn van velg, gemeten in
millimeters.
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EVENEMENT
31 augustus is de Open Dag bij Dax Benelux bij onze zuiderburen, Hoogstraten Belgie.
Van te voren eerst een visum aangevraagd voor de grensoversteek en de nodige inentingen te hebben gehaald, rijdt ik naar Hoogstraten. Eenmaal in Hoogstraten aangekomen, ga ik op zoek naar Hoogeind, het verdachte adres voor vandaag. Tot mijn verbazing is er geen Hoogeind te vinden op de kaart. Even bellen naar Dax en duidelijkheid
is al snel geschapen. Ik moet niet in Hoogstraten zijn maar in Meer. De routebeschrijving is duidelijk en 10 minuten later rijd ik bij Dax het erf op. Een grote tent op het grasveld met een veel tafels en stoelen erin en ook een paar Dax Rush’en. Mijn metgezel
voor vandaag is Albert en wij verzorgen vandaag de bemanning van de stand van de
Cobra Club. Op he gras staan al enkele Rush’en maar nog geen Cobra. In de tent, voor
onze stand, staat een Dax rush met een Suzuki Hayabusa motor ingebouwd. Standaard
heeft de Hayabusa al 175 pk maar dit blok was nog iets gekieteld. Ik weet niet precies
hoeveel PK er uit komt maar dat zal zeker ruim boven de 200 PK zijn en dat met een
gewicht van +/- 600 kg. Ook de versnellingsbak komt van de Hayabusa met stuurschakeling. Af en toe wordt de auto gestart en opgezweept tot hoge toeren.Klinkt niet zoals
een V8 maar toch mooi.
Dan stroomt langzaam maar zeker het grasveld vol met de Rush en zowaar ook nog
twee Cobra’s (uit Nederland). Aan belangstelling voor de cobra club hebben we niet te
klagen. Veel vragen over het bouwen en natuurlijk ook over kentekenregistratie.
We hebben tijdens deze open dag ook nog twee nieuwe leden mogen verwelkomen.
Van als dat praten en rondlopen krijg je wel eens dorst en soms ook wat honger. Aan
de inwendige mens is ook gedacht. Henriëtte heeft broodjes klaargemaakt en onze
gastvrouw voor vandaag heeft zich ook goed van haar taak gekweten door schalen vol
met broodjes, wafels, cake enz. te verzorgen. We komen vandaag dus niets tekort en
na het aanvankelijk twijfelachtige weer komt dan toch rond de middag het zonnetje
door. Rond 15.00 uur gaat de massa weer op huis aan en om 16.15 uur gaan Albert en
ik ook.
Mickel Goossens

16

Paper Snake 5-2002

Paper Snake 5-2002

17

TECHNIEK, MOTOREN

Betekenissen van aanduidingen op de velg:
Voorbeeld:

Chevy Engine Numbers

18

Casting No
3892657
3896944
3896948
3903352
3914636
3914653
3914660
3914678
3914678
3914678
3932371
3932373
3932386
3932386
3932386
3932388
3951509
3951509
3951511
3956618
3956618
3956618
3956632
3959512
3970010
3970010
3970014
3970020
3970024

Inch³
350
283
283
327
307
307
327
302
327
350
307
307
302
327
350
350
400
400
400
302
327
350
307
327
302
350
350
307
307

Year
67
67
66-67
67
68
68-73
68
68
68
68
69-73
68-73
69
69
69
69
70-71
74-80
70-73
69
68-69
69
69
62-67
69
69-80
70-75
70-73
69-73

Casting No
460776
460777
471511
3556519
3703524
3720991
3731548
3731548
3737739
3756519
3782870
3789817
3789817
3789935
3790721
3790721
3791362
3792563
3792582
3794226
3794460
3814660
3830944
3834810
3834812
3837739
3849852
3849935
3858174

Inch³
305
305
267
283
265
265
265
283
283
283
327
283
327
283
283
327
327
327
283
283
327
327
327
283
283
283
283
283
327

Year
78-79
78-79
79-82
58-61
55
56-57
57
57
58-64
58-62
62-67
62-64
62-67
61-64
62-64
65-66
62-67
65
64-65
58-63
62-64
68-69
63
64-66
62-63
58-62
57-66
65-67
64-67

4715111
6259425
10153558
10168588
10199001
10243878
10243880
12550592
12559846

305
350
350
265
350
305
350
350
350

80
69-76
91-92
94-96
93-95
96-97
95-00
97-up
98-up

3858180
3858618
3862194
3862812
3892657
14016376
14016379
14016381
14016382

327
350
283
283
302
26
350
305
305

64-67
68-76
65-67
62-64
67
79-82
77-79
80-84
79-84

Paper Snake 5-2002

7,5J x 16

LK 112

ET 35

7,5 is de velg breedte, dat is 7,5 Inch = 19,05 cm
16 staat voor de veld diameter dat is 16 Inch = 40,64 cm

LK 112, dit is de diameter in millimeters waarin de wielmoer gaten zich bevinden.

ET 35 ( ET staat voor Einpress Tiefe, ofwel Inpers Diepte.) Dit is de afstand tussen het mo ntage vlak dat tegen de remtrommel of remschijf ligt, en de middellijn van velg, gemeten in
millimeters.
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TECHNIEK, BANDEN EN VELGEN
Betekenissen van de aanduidingen op de band:
Voorbeeld: 195/45 R 16 80V
195 : Dit staat voor de breedte van de band, gemeten in millimeters
45 : Dit geeft de hoogte van de band weer.
In dit geval is de hoogte 45% van de breedte van de band.
= 0.45 x 195 = 87.75 mm
R : Dit is de afkorting van Radiaal, wat weer staat voor de constructie van de
band (de richting waarin de draden van de koordlagen lopen).
16 : Dit staat voor de velgdiameter in inches.
80 : Dit staat voor het draagvermogen van de band.
80 staat in dit geval voor 450 kg
V : Deze letter staat voor de maximum snelheid waarop men met deze banden
mag rijden.
Draagvermogen aanduidingen op banden
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

: 335 kg
: 345 kg
: 355 kg
: 365 kg
: 375 kg
: 387 kg
: 400 kg
: 412 kg
: 425 kg
: 437 kg
: 450 kg
: 462 kg
: 475 kg
: 487 kg
: 500 kg
: 515 kg
: 530 kg
: 545 kg
: 560 kg
: 580 kg
: 600 kg

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

: 615 kg
: 630 kg
: 650 kg
: 670 kg
: 690 kg
: 710 kg
: 730 kg
: 750 kg
: 775 kg
: 800 kg
: 825 kg
: 850 kg
: 875 kg
: 900 kg
: 925 kg
: 950 kg
: 975 kg
: 1000 kg
: 1030 kg
: 1060 kg
: 1090 kg

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

: 1120 kg
: 1150 kg
: 1180 kg
: 1215 kg
: 1250 kg
: 1285 kg
: 1320 kg
: 1360 kg
: 1400 kg
: 1450 kg
: 1500 kg
: 1550 kg
: 1600 kg
: 1650 kg
: 1700 kg
: 1750 kg
: 1800 kg
: 1850 kg
: 1900 kg
: 1950 kg
: 2000 kg

12560621
2562174
14010201
14010202
14010203
14010207
14010209
14010280
14011064
14011148
140029
330817
355909
355909
360851
361979
366245
389257
393288
460703

350
350
305
305
305
350
350
267
350
350
350
400
262
305
262
305
350
302
283
350

98-up
98-up
80-85
80-85
80-85
80-85
80-85
79-82
83
87-89
80-84
72-80
75
76-79
75-76
78-79
78-79
67
65-67
78

14016383
14079287
14088526
14088548
14088551
14093627
14093638
14094766
14101148
14102058
10054727
10066038
10090511
10125327
10125327

305
350
350
350
305
305
350
305
350
305
350
350
350
350
350

80-85
86-90
87-89
86-88
86-87
87-91
87-95
86-up
87-90
87-91
86-up
94
90
92-up
96-up

Snelheids-aanduidingen op banden
E
F
G
J
K
L
M
N
P
14

: 70 Km/h
: 80 Km/h
: 90 Km/h
: 100 Km/h
: 110 Km/h
: 120 Km/h
: 130 Km/h
: 140 Km/h
: 150 Km/h

Q
R
S
T
U
H
V
ZR

Paper Snake 5-2002

: 160 Km/h
: 170 Km/h
: 180 Km/h
: 190 Km/h
: 200 Km/h
: 210 Km/h
: 240 Km/h
: >240 Km/h

23 augustus jongst lede zijn Henryk Brinksma ( onze secretaris) en Sandra Hogeveen in het huwelijksbootje gestapt. Ze zijn natuurlijk getrouwd in de Cobra. Cobra
Club Nederland wenst Henryk en Sandra een la ng en gelukkig huwelijk toe.
Paper Snake 5-2002
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Evenementenkalender 2002

September
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
Internationale Autoraces TT circuit Assen Tel.: 0592-38 03 80
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
28 - 6okt Romantic Castles of the Rhine Tour, Germany (D)
Tel.+492247300165
29
DTM Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750

Figuur 2

Figuur 3

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

Gaat niet door ivm te kort belangstelling!!!

16&17
17

Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
De grootste Westerse Kitcar show op de kalender met een grootse
Cobraclub stand. Voor meer details: www.kitcar-shows.co.uk (GB)
Tel +441233 713878

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
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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

De geboorte van een nieuwe Cobra-5
Verbeteringen
1-7-01
Ik denk dat je nooit helemaal tevreden of klaar bent met je creatie, er is altijd ruimte
voor verbetering. Het eerste wat me niet aan stond was de overbrenging van de diff,
ik had een diff van een scorpio twee liter met een verhouding van 4,27:1 waardoor
de motor zeer veel trekkracht had maar niet echt hard liep. Na enig onderzoek bleek
dat een diff van een diesel beter tot zijn recht zou komen, deze heeft een overbrenging van 3,36:1 wat toch bijna een omwenteling op de vier scheelt. Na een aantal
sloperijen bezocht en gebeld te hebben kon ik er een krijgen voor 600 piek. Wat ik
een veel te hoge prijs vond in verhouding tot wat ik betaald had voor de donoronderdelen, ik had bijna alle donoronderdelen voor 750 piek alleen moest ik ze er toen
wel zelf af halen.
Wat ik iedereen kan aanraden is even op het internet te kijken en bij de onderdele nlijn een gezocht onderdeel in te vullen. In no time belde een aantal slopen op dat ze
er een hadden liggen. De prijs varieerde van af 300 piek tot 500 piek tot er een uit
den Haag belde en er 175 piek voor moest hebben. Voor dat verschil scheur ik wel
een keer op en neer. Bang dat je een slechte koopt hoef je niet te zijn die diffs zijn
zo sterk en ik kreeg nog drie maanden garantie.
Met de motor ben ik ook niet helemaal gelukkig, te eerste zuipt hij olie en ten tweede zint het mij niet dat het een 305 is. Ook de koppen die er op zitten zijn niet naar
mijn zin, waarschijnlijk zit daar het olieverbruik in door versleten klepgeleiders. Het
nadeel van een 305 is dat de boring kleiner is dan van een 350 welke 4 inch is en
de 305 3,767 inch. Hierdoor kan je een aantal cilinderkoppen niet monteren omdat
de boring te klein is, hij heeft wel de zelfde slag als de 350. De 305 blokken hebben
ook nooit veel vermogen gehad, vanuit de fabriek was 175 pk wel maximaal. Kortom
je kunt het beste een 302-327-350 of 400 cu inch blok hebben want die hebben a llen een 4 of meer inch boring alleen de slag verschilt dus.

TECHNIEK, ROVER V8
CARTERVENTILATIE
Voor een goed functioneren van de motor is het belangrijk dat het carterventilatiesysteem van je auto goed functioneert Een niet goed funktionerend systeem is niet
alleen slecht voor het milieu en de motor maar kan ook het brandstofverbruik nadelig
beïnvloeden. Het doel van carterventilatie is om de via de cilinderwanden ontsnapte
verbrandingsgassen niet in het milieu te laten komen. Hiertoe worden de gassen uit het
carter weer terug in de motor gezogen. Bij veel auto's, ook de meeste Range Rovers,
vindt dit als volgt plaats. Boven in de motor meestal op het kleppendeksel is een slang
geplaatst die met de motorzijde van de carburateurs is verbonden. Bij een draaiende
motor is hier altijd een onderdruk aanwezig, deze onderdruk zorgt ervoor dat de gassen, die zich in het motorcarter en onder het kleppendeksel bevinden, weer teruggezogen worden in de motor. Hierna worden deze gassen nogmaals verbrand. Bij een goed
functionerend ventilatiesysteem kun je deze onderdruk waarnemen door bij een draaiende motor de olievuldop los te draaien, je hoort dan een zuigend geluid en de motor
begint slecht te draaien of slaat zelfs af. Verse lucht wordt meestal aangevoerd door
een aftakking van het luchtfilter naar het kleppendeksel of door een speciaal aanzuigfilter op de olievuldop, dit laatste is o.a. bij de Injectiemotor het geval.
In principe zijn er twee storingsmogelijkheden bij een niet goed functionerend carterventilatiesysteem, verstoppingen of lekkages. Verstoppingen in het afzuigsysteem zijn
waarneembaar door de olievuldop te verwijderen, komen hier blauwe dampen uit of
gaat de motor niet slechter stationair draaien, dan is de kans groot dat de leidingen
naar de carburateurs of de kanalen in de carburateurs verstopt zijn. In het ongunstigste
geval kan er door de verstoppingen zelfs een overdruk in het carter ontstaan welke tot
gevolg kan hebben dat de motor olie gaat lekken via diverse pakkingen of zelfs olie via
de oliepeilstok naar buiten blaast. Het goed reinigen van de slangen, de vlamdover en
eventueel de kanalen in de carburateurs kan dit verhelpen. Komen er daarna noch
blauwe dampen uit de olievuldop dan zijn er in de motor zelf verstoppingen aanwezig,
vaak betekent dit dat de motor geheel of gedeeltelijk gereviseerd moet worden. Het
ventilatie systeem heeft uiteraard maar een beperkte afzuigcapaciteit, maar normaal
gesproken is dit voldoende om ontsnapte verbrandingsgassen af te voeren, Zijn de zuigerveren echter kapot dan ontsnappen er zoveel gassen langs de cilinderwanden dat
de afzuigcapaciteit zeer zeker niet voldoende is.
De enige oplossing is dan een algehele motorrevisie.

Wat dan ook nog mogelijk is als je echt grote stappen wilt nemen is een 400 krukas
in een 350 (of 327 van na 68) blok te plaatsen en dan krijg je een 383 cu inch stroker en men zegt dat het langer heel blijft dan een 400 blok. Dat het beter is heeft te
maken met de cilinderbussen die zitten tegen elkaar aan bij een 400 blok en bij de
rest niet zodat er een betere koeling ontstaat.

22

Paper Snake 5-2002

Paper Snake 5-2002

11

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 :

Het is heel wijs om een paar boeken te bestellen via internet zodat je als je een motor gaat kopen deze kan identificeren. Dit voorkomt een hoop ergernis achter af en
het zijn ook gewoon interessante boeken.
Ik heb mijn oog laten vallen op een 327 cu inch blok waar ik nog moet gaan kijken
maar als het is wat ze zeggen dan heeft dat blok ongeveer 300 PK, "o yea hug hug
hug more power yea" zou Tim the tool man Tailor zeggen.
Het volgende wat ik gelijk met het wisselen van het blok moet doen is stuggere motor rubbers monteren. Deze die er nu op zitten geven de motor zo veel bewegingsruimte dat de side pipes tegen de body aan kunnen komen bij snel optrekken.
Verbeteringen 2
15-12-2001
Winter, het is weer de hoogste tijd om weer eens lekker aan de Cobra te gaan prutsen. Het besluit is gevallen, ik ga er een Chevy 350 met Vortec koppen in bouwen.
Het kan nog veranderen in een 383 stroker maar ik denk dat het me te veel gaat
kosten. Het mooie van een 350 is dat ik mijn 305 als donor kan gebruiken, ik hoef
dus alleen maar een kaal onderblok te kopen en alle spullen uit de 305 over te bouwen. Er moeten natuurlijk wel andere zuigers en lagers in omdat een 350 een grotere boring heeft.
Maar het begin is er, ik heb de koppen in Amerika besteld met alle toebehoren zoals
inlaatspruitstuk klepdeksels tuimelaars pakkingen en montage set. Het is daar wel
een heel stuk goedkoper dan in Nederland, 225 US $ voor een kop en 975 US $
voor alles compleet. Moet je het nog wel even naar Nederland zien te krijgen.
Mocht je zelf ook een nieuw blok willen gaan bouwen, let goed op wat je koopt. Ik
heb vandaag ook weer iemand een domper bezorgt die dacht dat hij een 350 met
mikky mouse koppen had (bijnaam voor de casting emblemen die op de koppen
staan). Die koppen zijn vroeger veel gebruikt op Corvettes en zorgen voor veel ve rmogen. Maar helaas toen ik in de boeken de casting nummers opzocht bleken de
koppen van een 262 af te komen (Chevy Monza met 110 pk) en het blok bleek een
307 (waar in de tamme versie 115 en in de snelle versie 200 pk uit komt) te zijn.
Kortom die combinatie geeft een mooi V8 geluid maar veel vermogen komt er niet
uit. Ben je er niet zeker van wat je koopt, mail mij en ik zoek het voor je op. Er worden mij te veel mensen belazert die met een nieuwe hobby beginnen en er nog niet
genoeg van af weten om dit te voorkomen

- 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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Links de 461 462 en 291 koppen en rechts de 186 461 en 492 koppen, dit zijn de
laatste drie cijfers van het casting nummer die in de kop staan waar je op moet letten.
30-12-01
Het is gelukt, een 350 blok en een krukas van een 400 op de kop weten te tikken.
Het gaat dus een 350 stroker worden oftewel een 383 maar omdat er een overmaat
zuiger in gaat word het zelfs een 388.

Dit blok is een van de betere casting nummers, het is ook een vier bolt's blok wat inhoud dat de krukas lagers met vier ipv twee bouten vast zitten. De krukas moest
nog wel afgeslepen worden naar de maat van een 350 omdat de 400 0,2 inch dikkere hoofdlagers heeft. Ook een bijkomend puntje, je moet ook een vliegwiel en een
trillingsdemper hebben van een 400. Die zijn anders gebalanceerd als van een 350.

Intussen ook de taxatie gehad. De aanpassingen zijn niet voor niets geweest, de
taxatiewaarde van mijn Cobra is voor het eerst hoger dan de investeringen, de uren
niet meegerekend, uiteraard.... (liep tot nu toe altijd gelijk).
En dan de APK. Niks aan de hand dacht ik. Mis. Wel dus. Mijn, originele Cobra L ucas P700 koplampen zijn niet voorzien van stadslichten en dat blijkt dus niet goed te
zijn. Is dus al 7 jaar onterecht goedgekeurd, tenzij de typegoedkeuring dit als uitzo ndering vermeldt. Staat in ieder geval niet op mijn kenteken. Verder bleek er speling
te zitten in de bevestiging van de stuurstang aan de linker fusee en had ik geen
voorruitontwaseming (De kachel was er immers uit....)
Ik heb intussen nieuwe koplampunits besteld, gekregen en gemonteerd. Exact dezelfde units, maar dan met stadslichtjes. Die mogen doorgelust worden met het dimlicht. Ze hoeven niet apart te kunnen branden... Jammer alleen dat er geen P700
meer op staat....
De stuurstang zowel links als rechts vastgezet. Moeten nooit goed vast hebben gezeten, want ze zijn met draad geborgd.... Scheelt overigens wel in het sturen, veel
preciezer.... En voor de voorruitontwaseming een klein ventilatortje aangeschaft totdat de kachel er weer in zit. Is ook wel lekker wanneer je stil moet staan in de
zon..... De 17e juni voor de herkeuring. Eitje. Na 10 minuten klaar en weer weg! En
nu maar rijden....
Ik wil Aad van de Hoogenband bedanken voor zijn expertise, Jan Junge voor zijn
adviezen en Rik Hofsté voor zijn ideeën en hulp, Kees Jansen voor zijn vakmanschap en, last, but not least, Jos van Strien voor al deze dingen en zijn inzet, vriendschap en rust in hectische dagen, jongens, zonder jullie had ik het niet gered! Maar
bovenal wil ik mijn beide dames thuis bedanken voor hun begrip, geduld, toewijding
en morele steun de afgelopen maanden. Het is het achteraf waard geweest, maar
het viel soms zwaar. Op naar de volgende klus, ik ben nog niet klaar..…
Pim Kuijper

En Co staat er weer heel zielig bij.
19-2-2002
Kijk aan eindelijk de spulle n uit Amerika binnen.
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Bij de montage heb ik blokken van 2 cm
tussen het frame en de bodem gezet om
de stoelen iets hoger te krijgen en uiteraard RVS bouten, borgmoeren en carrosserieringen gebruikt. Ik heb een leverancier van bevestigingsmiddelen ontdekt, die alle soorten en maten, ook inchmaten, kan leveren. Als zij het niet kunnen leveren, bestaat het niet.… Toen a lles op zijn plaats zat, konden we met de
aluminium tunnelbekleding beginnen. Jos
heeft daar het leeuwendeel van gemaakt en gelast. Dat is zijn specialiteit. Veel pasen meetwerk, in- en uit elkaar halen, weer passen, boren, tappen, passen, meten...
Besloten om in het achterste gedeelte van de tunnel een afsluitbaar bakje te maken,
maar daar was geen tijd meer voor, dus voorlopig een afdekplaat met tape er op geplakt....komt in de herfst wel. Toen de tunnel er in zat, kon ik het dashboard weer terugplaatsen. Oh ja, de kachel, die ik zo bloedig had gereviseerd intussen, paste niet
meer en tijd om een andere te installeren was er niet meer, dus we hebben de kachelslangen voorlopig doorgelust in afwachting van mijn ontwerp voor een nieuw
systeem....

Na een tijd van wachten kan ik eindelijk aan de slag om mijn gewilde blokje te gaan
bouwen. De eerste stap waren de drijfstangen aan de zuigers monteren, ik moet
toegeven dat ik het best we een beetje eng vond om die er zelf aan te krimpen.

Tussendoor ook nog maar de klepdekselpakkingen en de carterpakking vervangen
en de carterontluchting zo opgelost dat de olie er niet meer uitgegooid wordt in de
bochten op Lelystad....
Dat dashboard.... Ik had het vóór de verwijdering voorzien van grote multistekkers,
maar was even vergeten om te testen of ik alles juist had doorverbonden voordat alles er uit moest. Toch maar meteen gemonteerd en toen de sleutel omgedraaid....
Niet te geloven; in één keer starten en lopen! Een kwartiertje laten lopen om te zien
of er ergens lekken zaten en de versnellingsbak gevuld met transmissieolie. Geen
lekken, dus de stoelen gemonteerd en toch even voorzichtig (het was intussen donderdag 16 mei 23.45u....) een stukje op de Havenweg in Oosterhout gereden.
Waaaanzinnig!
Zaterdag de 18e mei weer terug naar Oosterhout. De laatste dingetjes afgemaakt
en wat opgeruimd in de werkplaats. Toen proefrijden. Ging ook goed.
Toen maar naar huis.... Ging ook goed, maar er waren toch een paar kleine lekkages. Niet op plekken waar ik bezig was geweest. Die zijn intussen verholpen (denk
ik, maar ik moet de laatste nog testen) en op zondag de 19e kon ik mijn eigen rit
voorrijden in mijn eigen Cobra.
Aan modificatie van het koelsysteem ben ik niet toegekomen, dat moet wachten tot
de volgende keer. Rik en ik blijven wel bij Jos hobbyen op de woensdagavond, dus
daar komen nog leuke dingen van. Wacht maar tot je Rik's Cobra ziet....
Intussen de nodige ritten en ritjes gereden. Wat denk je? In één weekendt tot 2 keer
toe een slang van de bakkoeler los geschoten. Steeds een andere. Wel lastig. zo'n
5 liter ATF op de dijk en de A27 laten vallen, De eerste keer "gelukkig" het meeste
op m'n oprit..... Had heel slecht af kunnen lopen, want zonder ATF wordt de bak te
heet en verbranden de koppelingsplaten.... Is in dit geval niet gebeurd, dus heel
veel geluk bij een ongeluk. Intussen de bewuste slangen anders (lees beter) vastgezet en nu lijkt het probleem verholpen. De druk blijkt stukken hoger te liggen dan bij
de vorige bak...
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Goed de boeken lezen en dan valt het achteraf toch best wel mee.

Tussendoor heb ik nog even op mijn werk een bokje gelast van wat afval materiaal,
het is een beetje jammer dat mijn baas alleen maar RVS heeft dus noodgedwongen
moest de bok ook maar van RVS gemaakt worden, wel donders handig zo'n ding.
De volgende stap was het monteren van de zuigers met drijfstangen om te kijken of
deze vrij rond draaide in het blok. Het is namelijk mogelijk dat door de grotere slag
van de 400 kruk de drijfstangen het blok raken of zelfs de nokkenas. Het hangt er
van af welk gietsel dat het blok is hoeveel je eruit moet halen. Ik had redelijk veel
geluk en hoefde maar erg weinig uit het blok te halen. Met de nokkenas had ik wat
minder geluk, op verschillende plaatsen werd deze geraakt door de drijfstangen.
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De afstelling bleek overigens meteen perfect te zitten, dus daar hoefden we niets
meer aan te stellen. Dat was ook wel het enige dat mee heeft gezeten....

De oplossing was de drijfstangen aan te passen zodat deze vrij over de nokken
heen draaide, op het punt van de schuifmaat moest ik het terug brengen naar 17
mm om het te laten passen. Wederom alles weer gemonteerd om te controleren of
alles nu vrij draaide en weer uit elkaar om het hele zooitje weg te brengen om te laten balanceren. Omdat ik een kruk uit een 400, trillingsdemper van een 400, drijfstangen van 6 inch ipv 5,7 inch en een vliegwiel van een 350 gebruik moet het hele
spul gebalanceerd worden om een mooi lopende motor te krijgen. Je kan het ook
zonder doen maar dan moet je weer alles van een 400 bij elkaar hebben en dan
nog zijn je zuigers en drijfstangen niet afgestemd op de rest. Een 350 gebruikt 5,7
inch drijfstangen, een 400 5,65 inch en als je een stroker bouwt word 6 inch sterk
aangeraden en daar horen natuurlijk weer bijpassende zuiger bij.
Als iemand vragen suggesties of ideeën heeft, schroom niet en mail mij.
Ik zou het leuk vinden als mensen die ook ervaringen hebben met het bouwen van
een Cobra, en daardoor handige tips bezitten, deze op mail te willen zetten.
Wellicht kan ik daar een leuke toevoeging of pagina van maken waarmee we toekomstige bouwers kunnen helpen.
kees.molenaar@wxs.nl

GEVRAAGD
Lid Cobraclub vraagt (omdat ik mijn DAX nog lang niet klaar heb) een Cobra om
middels een reclamefilm, welke in het voorprogramma ven een bioscoopfilm wordt
vertoond, mijn vriendin ten huwelijk te vragen.
Vanzelfsprekend zal er zuinig worden omgesprongen met de auto (eigenaar mag
natuurlijk zelf bij de opnamen zijn) en over de vergoeding worden we het wel eens.
Christiaan de Kok
Schipleisingel 78
6652 GK Druten
06 - 51 999 756
christiaan.de.kok@copaco.nl
chris@schipleisingel.tmfweb.nl
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Omdat ik speciaal een platter carter
onder de bak heb laten zetten, moest
ik wel een extra oliekoeler voor de bak
monteren, parallel aan de bestaande.
Dit bleek lastiger dan gedacht, want ik
had al een koeler voor de motorolie op
de daarvoor bestemde plaats gemonteerd. De keus viel uiteindelijk op de
rechter wielkast, achter de opening
voor de "remkoeler". Ooit wel eens geprobeerd daar iets te monteren terwijl
de body op het chassis zat? Interessante yoga oefening...... Ook niet iets voor beginners, ik had 3 dagen stijve spieren.... Meteen de multistekkers van de verlichting voor geïsoleerd. Die bleken bij
stortbuien vol te lopen en kortsluiting te veroorzaken. Het meeste moest op de tast,
maar het is toch gelukt.
Oh ja ook maar gelijk een nieuw stuur
besteld. Ze waren in de aanbieding bij
Europa. Een originele, 15 inch, met 9
klinknagels. Wel gekozen voor het type uit één stuk, want die met de gedeelde naaf is zomaar 100 Euro duurder.... Moest wel een verloopnaaf voor
gedraaid worden, want AC heeft een
heel aparte configuratie van de bouten.... Zelf gedaan bij Jos. En, wonder
boven wonder, meteen de eerste keer
goed. Gelijk ook een claxonnaafdop gedraaid. AC heeft een vaste naaf, maar ik wilde dat uiterlijk zoveel mogelijk benaderen, ook in één keer goed.... Vast beginnergeluk.
Verder thuis nog nieuwe inblaasunits gemaakt. De oude waren te groot en te zwaar.
Dus een mal gemaakt en met glasmatjes en polyester een stel nieuwe gemaakt.
Deze zijn een stuk platter. Ik had ze wel kunnen kopen, maar ik vond 27 pond per
stuk ex BTW, ex verzendkosten toch iets te veel van het goede.
Ik had ze toch iets te plat gemaakt, want het monteren ging erg lastig.....Ik heb intussen er al een voor iemand anders gemaakt en er staat er nog een op de rol.
Toen kwam ik op de beurs Vehikel nog een stel buitenspiegels met bol glas tegen.
Scheelt een stuk in het zicht naar achteren, dus die ook maar gemonteerd.
En ja, het interieur was er uit en toe kon je pas zien hoe smerig de stoelen waren....
Inspectie leerde dat ze niet versleten waren, dus gezocht naar een manier om ze op
te knappen. Spuitbussen met leerverf dus. Eerst heel goed schoonmaken (kost een
liter thinner per stoel, word je goed high van....) en dan in laagjes opbrengen tot het
goed dekt. Droogt snel, dus op een avond kun je één stoel doen. Een wereld van
verschil! Ze zien er als nieuw uit!
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A CAR IS REBORN DEEL 2
Nu nog een steun gemaakt. Er is maar
heel weinig ruimte. Het afsteunrubber
moet net voor het kleine dwarsbalkje
komen. Ach weet je wat, we doen
eens gek en maken hem van 10 mm
aluminium, scheelt gewicht........... Dit
kleine meesterwerkje is uiteraard van
de hand van Jos. Oh ja, bij het wegslijpen van de hoekjes uit de hoofdbalken
toch even m'n remleiding geraakt. Jesses, bijna geen schade, maar toch....
Geen risico nemen en een nieuwe maken. Ik realiseerde me ook dat de remleiding niet op de oude plaats, tussen de
hoofdliggers, kon lopen, omdat daar de nieuwe bak in de weg zat. Er overheen ging
ook niet omdat daar de tunnel kwam.
Dus maar onder de hoofdliggers door.
Valt hij mooi tussen de hoeklijnen en
komt niet onder het chassis uit. Bovendien zit hij daar beter als de cardanas
ooit breekt. Die is dus wel dubbel opgesloten. 1 keer door de tunnel zelf in
het voorste gedeelte en 1keer door
een op maatgemaakte hoepel, waarin
we ook maar meteen de sensor voor
de sne lheidmeter hebben verwerkt.
Ziet er sjiek uit, maar je hebt wel een
spiegel nodig.... Ook maar meteen de
voorremleiding vervangen, kon ik mooi alles parallel laten lopen.
Gelukkig paste de kickdown kabel ook niet op de bestaande beugel, dus daar moest
ik een nieuwe voor maken. Meteen maar in RVS. Trouwens, alle bouten en moeren
die ik heb gebruikt zijn van RVS en zo nodig gepolijst....
Ook meteen de shifter maar aangepakt. Daar zaten wat haarscheurtjes in van de
vorige modificatie, dus die heeft Jos
netjes dichtgelast en verder verstevigd.. De unit past nu mooi van o nderen tegen de aluminium tunnelbekleding aan, die we ter plekke met
een plaat van 5 mm hebben versterkt. In die plaat is de schakelweg
uitgefreesd, zodat ik nooit per ongeluk in z'n achteruit kan schakelen.
We konden de plek fixeren, omdat ik
de verbindingsstang tussen de shi fter en de bak van een lange schroef-
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EVENEMENT

Zaterdag 16 en zondag 17 november 2002
Autotron Najaars Oldtimerbeurs
ROSMALEN – Voor bezitters van een klassieke automobiel zijn de donkere wintermaanden dé periode bij uitstek om hun pronkjuweel eens goed onder de loep te nemen en alle noodzakelijke reparatie- en restauratiewerkzaamheden uit te voeren.
Voor de meeste “oudjes” is dat geen overbodige luxe na een lang toerseizoen. Onderdelen, gereedschap, naslagwerken en accessoires – ’t is allemaal weer te vinden
op de grote Internationale Najaars Oldtimerbeurs op zaterdag 16 en zondag 17 november in Autotron.
“De aanbieders weten dat zij met hun handel gegarandeerd binnen staan. Voor de
Citroëns Traction, de A-Fords, de Chevrolets en tientallen andere merken hebben
wij in het ruime ExpoDome en de Spykerhal een prima plaatsje gereserveerd”, vertelt Van Delft.
In deze ruimtes hebben tevens vele handelaren hun nering in ruim driehonderdvijftig
onderdelenstands uitgestald. Dus wie op zoek is naar een werkplaatsboek van zijn
automobiel, een instructieboekje, een achterlicht met een 6 -volts pitje, een ontsteking, een bougie,een raamrubber, een speldje, ontroestingsmiddel, accudruppelaars, contactsleutels, een Engelse sleutel of een potje speciale autopoets kan dit
vast en zeker op een van de vele stands vinden.
De Autotron-beurzen staan al vele jaren te boek als zeer gezellig. Om die reden
trekken de happenings ook veel bezoekers die zin hebben in een gezellig dagje uit.
Volgens Theo van Delft wordt ook de Najaarsbeurs door velen aangegrepen om uitvoerig met anderen over hun grote passie te praten. “Sterke verhalen worden daarbij niet geschuwd, maar dat hoort nou eenmaal bij 't ongedwongen sfeertje. Dit
maakt een bezoek aan de beurs ook voor niet-ingewijden zeer de moeite waard. De
Najaarsbeurs is de door de jaren uitgegroeid tot een gezellige happening.”
De Internationale Najaarsbeurs voor Oldtimers is zaterdag 16 en zondag 17 november geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt € 8,00 voor volwassenen, kinderen van 4 tot 12 jaar betalen € 5,00.
Autotron is gelegen aan de A50 ’s-Hertogenbosch-Nijmegen.
Voor informatie over de bereikbaarheid per openbaar vervoer, bel 0900-9292.
Voor meer informatie bel de Autotron Infolijn: 073-5233310.
Rosmalen, september 2002
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EVENEMENT
Het lag eigenlijk in de planning om het hele weekend naar de Nürnburgring te gaan
maar helaas, zondag is de enige mogelijkheid. Ik heb afgesproken met Ampy, een
vriend van me om samen naar de Nürnburgring. Hij vindt de Cobra Club ook geweldig (nog geen lid) en is ook meegeweest naar Kasteel Almere. We gaan regelmatig
naar auto-evenementen. Om 8.00 uur rijden we in Geldrop weg en na 2 uur zijn we
er al bijna, denken we. Een kilometer of 10 voor het circuit is het langzaam rijden en
stilstaan. Na nog bijna een uur rijden we de parkeerplaats op, nou ja parkeerplaats,
grasveld. Aangezen het regent, heb ik al m’n bedenkingen voor het vertrek straks.
Het op de plaats komen, kost al de nodige wielspin omdat het nu al aardig glad is.
Dat belooft wa t voor straks. Voordat we naar binnen gaan, kijken we eerst even wat
er zo allemaal voorbij komt rijden. Regelmatig zie je buite n het evenement meer als
binnen. Dan komen we bij de kassa
en dienen voor een kaartje met paddock-toegang 39 euro te betalen. Niet
weinig en nu maar hopen op een
mooie dag.
Eerst even wat op bij de garageboxen
rondgelopen waar ik overigens oude
formule 1 auto’s zag staan en je kon
gewoon bij die auto’s komen. Onderweg naar de paddocks komen we nog
langs de plattegrond van de Nürnburgring die binnenin helemaal volstaat
met namen van coureurs die eens op
de ring hebben gezegevierd.Daarna
zijn we het terrein opgelopen alwaar
de diverse merkenclubs stonden opgesteld. Tientallen Ferrari’s, Porsches,
Maserati enz. Ook stond er nog een
groot o nderkomen voor de Bentley en
Rolls Royce eigenaren. Bentley Arnage Red Label maar ook de Black Label. Wat een auto’s zeg.
Tussen al de stands, motorhomes en

Helaas

geen Cobra’s maar computers en
computeronderdelen
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.

vrachtwagens komen we ineens 3 Cobra’s tegen in racetenue. Zouden ze
nog gaan racen vandaag?”Na een
praatje te hebben gemaakt met de
monteurs en wat foto’s te hebben genomen lopen we verder. Even Piet bellen om te vragen waar hij uithangt.
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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
Paper Snake 5-2002
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OPEN EN BLOOT

Mijn planning voor deze zomer wat betreft onze clubactiviteiten is helaas totaal mislukt.
Het was mijn plan om al de pubmeetings te bezoeken en de meeste georganiseerde
ritten mee te rijden. Helaas! Eerst was onze Cobra na ons rondje IJsselmeer stuk en
daarna kon ik geen enkel weekend vrij nemen in verband met mijn onderneming.
Deze situatie zal in de nabije toekomst niet veranderen. Ik heb daarom besloten om
mijn voorzitterschap en bestuurslidmaatschap bij de volgende jaarvergadering over
te dragen aan mijn opvolger.
Poets uw auto en maak hem klaar voor ons top attractie-evenement van dit jaar:
Het bezoek aan het kasteel van Thijs en Gerda in België op 27,28, en 29 september. Wij hebben daar extra evenementen georganiseerd en ook leden van de E ngelse Cobraclub uitgenodigd. Misschien is dit de laatste kans om in deze schitterende ambiance gratis te verblijven.. Neem contact op met Piet Wijn uw evenementen
coördinator en vertel hem dat u komt!
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

Hij zit op de tribune maar Piet en Patrick hebben het koud en besluiten om
naar huis te gaan. Dan lopen we achter de tribune langs om naar de standjes te gaan kijken met koopwaar. Ik
natuurlijk weer op zoek naar Cobrasouvenirs, en ja hoor, mijn oog valt op
een paar tekeningen en dat betekent
dus meenemen. Dan komen we Adrie
en Meta tegen. We kletsen wat en lopen dan richting de parkeerplaats voor
de Cobra’s. De helft zou al weg zijn

maar er staan er toch nog zo’n vijftig Cobra’s, in de regen helaas. Dan wijst Adrie
mij op een Cobra. Eentje van aluminium met een spaceframe. En wat voor frame,
mooie dikke buizen, een body van geborsteld aluminium en afkomstig uit Polen. Er
wordt gezegd dat de Cobra uit dezelfde fabriek komt als de Mig-straaljagers.
Er hangt wel een prijskaartje aan van 85.000 euro en dan zit er nog geen motor, bak
en differentieel in. Het kost wat maar dan heb je ook wat. We lopen dan weer terug
naar de tribune en gaan zitten. Echt behagelijk is het niet op die tribune met die
tocht en regen. Dan begint er een opwa rmronde en wat ziet mijn oog: VIER cobra’s.
Een Cobra 427 Le Mans Hardtop en 3 roadsters. Maar hun optreden zou maar van
korte d uur zijn. Drie Cobra’s stoppen al na de eerste race-ronde als gevolg van de
regen en de laatste Cobra schuift van de baan af in een bocht. Na nog een paar races te hebben gekeken wordt het tijd om op te stappen en ons richting auto te begeven. Als we bij de auto komen zie ik hem nergens staan. Ik zie nog wel een hoopje
modder die er uit ziet als mijn auto maar ik moet de kentekenplaat eerst even
schoonmaken om mijzelf ervan te verzekeren dat het de mijne wel is. Wat ik al
vreesde bij het parkeren van de auto was werkelijkheid geworden. De regen heeft
gezorgd voor een grote modderboel. Blijkbaar hebben veel automobilisten last gehad van tractieproblemen want mijn auto zit van onder tot boven en aan alle kanten
onder de modder. Zelf kunnen we alleen maar achteruit. Vooruit wil de auto niet, de
achterwielen staan alleen maar te draaien. Na een keer of tien en vele meters achteruitrijden komen we op een enigszins begaanbaar pad en kunnen we het parkeerterrein afrijden. Onderweg nog veel bekijks getrokken met zo’n modderauto.
‘s Avonds maar gelijk een wasbox opgezocht en de auto even afgespoten.
Mickel Goossens
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WWW.COBRACLUB.NL
Inloggen op website Tips & Trucs
Aanmeldcode: BouweenCobra
Wachtwoord:
EenfluitjevaneenCent
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

Voor het Cobra-seizoen sluit hebben we
natuurlijk eerst nog het Ardennenweekend. Ik ben deze keer zeker van de partij,
al is het alleen maar te kijken of dat Kasteel Almere wel op het kasteel in de ardennen lijkt. Hopelijk kan ik u daar begroeten om er met z’n allen een gezellig
weekend van te maken.
Aangezien het klus -seizoen binnenkort
opent en u vast van plan bent om uw Cobra tot op het laatste boutje uit elkaar te
halen om zo de gewenste verbeteringen
door te voeren, wil ik u vragen of dat u
van deze klussen eens een verhaaltje wil
maken voor in de Paper Snake. Ook als
u andere tips en/of trucs weet, dan zijn
die natuurlijk van harte welkom bij de redactie.
Dan rest mij om u nog veel succes te
wensen voor het klus -seizoen en u hoort
weer van mij tussen Sinterklaas en kerst.
Mickel Goossens
Inhoudsopgave:

Blz.

A car is reborn deel 2
Techniek, Rover V8
Techniek, banden en velgen
Open Dag Dax Benelux
Techniek, Chevy engine numbers
Geboorte Cobra deel 5
Oldtimer Grand Prix Nurnberg
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tel. 035-5314644
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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
Of bij:
Theo Weesepoel
wetpool@noknok.nl
0321-381269
Bob Swift
&
Theo Weesepoel
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