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,-

Puzzel Cobra 427
Videofilm over
European Cobra Weekend en Ardennenweekend 2002

€ 20,€ 5,-

Deze artikelen, te zien op de foto en op de website, kunt u, 24 uur per dag, beste llen per e -mail:
Piet Wijn:
Piet.wijn@quicknet.nl
Of bij:
Theo Weesepoel
wetpool@tiscali.nl
0321-381269
Piet Wijn
&
Theo Weesepoel
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Voor wie in de kamer nog een plaatsje over heeft en ook nog $ 2995,- in een oude
sok of onder z’n matras heeft liggen is dit wellicht een idee. Zie voor meer info op
www.corbin.com.
Deze bank is te krijgen in verscheidene carosseriekleuren en ook in verschillende
leerkleuren.

PAPER SNAKE
HET OFFICIËLE CLUBBLAD
VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND
11e jaargang No.3 Juli 2003
Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057,
Giro bank 1068635
Voorzitter:
Piet Wijn
Voorzitter@cobraclub.nl
Secretaris:
Henryk Brinksma
Husselmansgoed 50
3863 BX Nijkerk
Secretaris@cobraclub.nl
Evenementencoördinator:
Dick Vesters
Evenementen@cobraclub.nl

tel 072-5062429

Dit zie je niet vaak. Flip front en flip back.

Technische commissie:
Gert van Beek
TC@cobraclub.nl

Als eerste moet u even letten op de gewijzigde copijdata. Als gevolg van problemen met het drukken van de Paper Snake, en de daarbij behorende vertraging,
hebben we besloten om de copijdata van
Paper Snake 4 en 5 met twee weken op
te schuiven.

tel 033-2464802
fax 033-2465452

tel 0182-320047

Penningmeester:
Theo Weesepoel
tel 0321-381269
Penningmeester@cobraclub.nl
Redactie: Mickel Goossens
Weteringstraat 14
5612 GX Eindhoven
Redactie@cobraclub.nl

REDACTIONEEL

tel 040-2692528
fax 040-2570242

tel 0114-635010

WWW.COBRACLUB.NL
Oplage 275 exemplaren
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,-

Wegens ongewenste gasten in mijn huis
kan ik u geen foto’s laten zien van de regionale pubmeeting in Oisterwijk van vorige maand. Volgende keer beter.
Iedereen prettige vakantie gewenst, natuurlijk ook voor de thuisblijvers.
Mickel Goossens
Inhoudsopgave:

Blz.

Zeelandrit
Verslag Elvington
Shelby-strepen
Rover Carburateurs
Bouwen van een Cobra

5
7
9
11
16

Copijdata Paper Snake voor 2003
Paper Snake 4
3 augustus
Paper Snake 5
7 september
Paper Snake 6
23 november

*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

26

Paper Snake 3-2003

Paper Snake 3-2003

3

P(R)IETPRAAT

EVENEMENT

Wat was het weer een prachtig weer tijdens de pubmeeting van juli. Ook de opkomst was goed met maarliefst 12 cobra’s en ook nog eens 10 mensen met de gewone auto. Dat is nog eens een opkomst!!.

Voor de eerste keer een regionale pubmeeting en dat nog wel op een steenworp afstand van huis. Normaal rijd ik ongeveer een uur op de pubmeeting in Laren en nu
ruim 15 minuten. OK, niet braaf 120 gereden maar laat ik maar zeggen dat het voor
het goede doel was. Eenmaal van de snelweg rijd ik langs Moergestel en kom ik in
Oisterwijk. In de wijk Kleijn Speijk staan aardige huisjes. De meeste huizen zie je
vanaf de weg niets eens. De tuinhuisjes of fietsenschuurtjes die bij de huizen staan
zijn ongeveer net zo groot als mijn huis. Nou is mijn huis niet groot maar die tui nhuisjes zijn ook niet klein. En dat ook nog eens mooi in de bossen. Dat belooft wat
voor de Brasserie. Bij het etablissement aangekomen blijkt dat ik de eerste ben en
ik had dus best wat rustiger aan kunnen doen. Maar al snel hoor ik het geronk van
een MG en jawel, Dick en Marion Vesters vergezeld door de hond.
Dan volgen de eerste Cobra’s met onder andere Kees en Carla en ook . In totaal
komen 8 cobra’s en 1 MG en een Verder komen er nog enkele nieuwe leden met
auto. Al snel belanden we op het terras waar de nodige verhalen weer over tafel
gaan. In de buurt van Kleijn Speijk ligt ook het recreatiecentrum Piet Plezier en we
zien dan ook met enige regelmaat de reuzenskelters, die Piet Plezier verhuurt voor
een ritje in de regio, voorbij komen. De bestuurders van de skelters blijven regelmatig bij de Cobra’s staan en ook veel andere geinteresseerden komen een kijkje nemen en maken een praatje. Zoals gewoonlijk vliegt de tijd als het leuk of gezellig is
en vandaag is dus weer geen uitzondering. Voor sommige mensen tijd om weer op
huis aan te gaan en als het ene schaap over de dam is volgen er meer en dus vervolgen er meerdere leden weer hun weg. Ook ik moet gaan en het is maar goed dat
ik een helm op heb want de motor wil niet starte n. Dat wordt dus een klein duwtje en
ook ik kan weer gaan cruisen. Voor de eerste regionale pubmeeting mogen we niet
klagen. Dat belooft wat voor de pubmeetings die in het verschiet liggen.

Hallo Cobravrienden,

Met het eerste Zeeland-evenement in Zeeuws-Vlaanderen van Gert van Beek met
barbecue net achter de rug en zoals u hiermaast ziet de 7e culinaire Zeelandrit in
het verschiet zitten we in een goede periode. Ik hoop dat u ons komt vergezellen bij
deze rit die door onze corifeeen Peter en Maartje Meijers wordt georganiseerd. Gezien de ritten uit het verleden zal ook dit weekend weer perfect in elkaar zitten.
Wie is van plan om naar de Oldtimer Grand Prix op de Nurnburgring te gaan? Ik in
ieder geval wel. Vorig jaar zijn we zo goed ontvangen door mijn vriend Nigel Brackenburry (voorzitter Engelse Cobra Club) dat we dat dit jaar zeker weer overdoen.
Ik hoop u op De Ring te mogen verwelkomen. Wat u daar op en om het circuit allemaal ziet is fantastisch. Historische race-auto’s gaan wiel aan wiel de bocht door
ondanks de waardes die de auto’s vertegenwoordigen. Een aanrader!!!

Mickel Goossens

Dan rest mij nog u een prettige vakantie te wensen.
Met vriendelijke groeten,
Piet Wijn
Zeeweg 40
1931 VJ Egmond aan Zee
Nederland
' +31725062429
È +31653750223
2
voorzitter@cobraclub.nl
2
piet.wijn@quicknet.nl
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Deze bont beschilderde
Cobra is van Franklin
Mint. Het is een schaalmodel met alle kleuren
van de regenboog is te
koop vanaf $ 90,00 exclusief verzendkosten.
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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

EVENEMENT
Uitnodiging voor de 7e Zeelandrit
17 augustus 2003

Culinair Zeeland in een sportief jasje
Verzamelen: vanaf 10:00 uur bij Motel/Restaurant “De Caisson” te Kapelle
Tijd voor een kopje koffie en een Zeeuwse Bolus

Vertrek: ca. 11:00 uur richting “de Zak van Zuidbeveland”.

In Nieuwdorp gaan we een kijkje nemen op een plaatselijke wijnmakerij.
Proeven hoort daar natuurlijk bij. (met mate)
En wat is er mooier dan het geluid van 15 Cobra’s in de
nieuwe Westerschelde-tunnel!?
We zullen het spoedig weten!

Via een fantastische route door het Zeeuws Vlaamse landschap rijden we
naar Axel.
Bij restaurant Zomerlust kunnen we dan genieten van een goede lunch,
ze beschikken hier zowel binnen als buiten over een uitstekende ambia nce. Niet goedkoop, wel genieten.

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

Na de (late) lunch en een kletspraatje kunnen we weer huiswaarts.

Verdere belangrijke informatie:
Heb je zin om al eerder naar Zeeland te komen? (Ten zeerste aan te raden) geef dat dan op vrijdagavond 15 augustus ten laatste door, we gaan dan op zaterdagavond gezellig met z’n allen BBQ’en!!
Adres: Sint Pieterstraat 13, Middelburg.
Overnachten kan dan in “De Caisson” of in een ander hotelletje op Walcheren.
Telefoonnummers:
Peter Meijers: 0118 - 623 226 of 06-53 95 12 68
De Caisson: 0113 - 34 16 19
Zomerlust: 0115 - 56 16 93
Groeten en hopelijk tot ziens in het Zeeuwse!!

DE KOFFIE STAAT ALTIJD VOOR U KLAAR
24
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EVENEMENT
Onderwerp: Cobra evenement in Elvington 24 / 25 mei 2003 & Advertentie

bijna klaar met het interieur
De laatste klussen waren het aanbrengen van de sidepipe’s , het afstellen van de
demping en vering en het uitlijnen.
Het afstellen van de schokdempers en de veren is ook nog tamelijk lastig, je moet
zorgen dat de auto op elk wiel evenveel draagt en dat he t geheel er optisch ook
goed uitziet. Met andere woorden de wielkasten moeten goed gevuld zijn.
Klaar voor de keuring:
Alles is nog eens extra nagelopen en dan is het wachten geblazen totdat de Heren
van de RDW jouw auto gaan keuren.
In mijn geval gekeurd in Zeewolde en goedgekeurd.

In het weekend van 24/25 mei zijn Beverley en ik in Elvington geweest en brachten
wij wat tijd door met de Engelse Cobra Club tijdens het “Europese Cobra Club
Weekend” evenement.
Met deze publicatie wil ik aan mijn mede-Cobraleden laten weten dat dit evenement
absoluut teleurstellend georganiseerd was. Wij waren de enige vertegenwoordigers
uit Nederland tijdens deze bijeenkomst en eerlijk gezegd heb je niets gemist.
Het plaatje met informatie over het evenement, dat de UK Cobra Club in hun clubblad en hun website hebben afgebeeld, leek voor geen kanten op wat wij te zien
kregen bij onze aankomst in Elvington.
Er werd ons proefrijden op het circuit met 5 verschillende fabrikanten beloofd. In
werkelijkheid was er anderhalve fabrikant, waarvan een van hen niemand liet rondrijden en de andere helft alleen rondjes over het circuit reed voor hun eigen lol!.
Er zouden handels stalletjes zijn. De werkelijkheid was: Ik kon slechts één tentje tellen en die verkocht overgebleven of restanten aan Cobra dingetjes.
Eten en drank stalletjes waren ook op de kaart aangegeven. In werkelijkheid: Eén
mini caravan was er die snacks en drank verkocht voor 300 mensen!!!. Men zou
rustig dood kunnen gaan van de dorst of van honger als je het niet uithoudt om la nger dan een uur in de rij te staan.
Om de dag te besluiten, wat vind je van een stuk speenvarken van het spit? Je
dacht zeker lollig te zijn. Het varken moet ontsnapt zijn geweest of zoiets, want er
was een duidelijke afwezigheid van elke vorm van gegrilled BBQ eten!
Kort samengevat, als schreeuwen rond een nagebootst racecircuit op een oud vliegveld jouw idee van lol hebben is dan had je een pracht weekend, anders ben je gewoon bij de neus genomen.
De Britten zouden hun denkwijze beter kunnen herzien als zij mensen van het vasteland naar dit soort evenementen willen trekken, omdat zij vergeten dat zo’n trip
naar Engeland voor hen veel geld kost.
Gelukkig was het luchtvaart museum, waartoe we gratis toegang hadden de moeite
van het bezoeken waard en het niet te voorspellen weer was goed, misschien o mdat zij hierover gelukkig niets in te brengen hebben.
André Fitter

Cobra liefhebber biedt zijn dienste aan:--Ik heb mogelijkhede om uw Cobra af te bouwen of aan te passen in mijn ruime garage aan huis in Apeldoorn. Met mijn ervaring in Zuid Afrika als Cobra bouwer en eigenaar kan ik u adviseren en uw technische problemen aanpakken. Ook voor nazorg zoals onderhoud en reparatie.

klaar voor de keuring

22

Paper Snake 3-2003

Tel: (055) 312 0155.
Mob: (061) 342 3580.
André Fitter

Paper Snake 3-2003

7

Het afbouwen:
Eerst heb ik de auto buitenom afgebouwd; de verlichting, richtingaanwijzers, bumpers met overriders, rolbeugels, tankdop, voorraam, spiegels, scharnieren en sloten
van kofferdeksel en motorkap, sunvisors, wind deflectors, stoneguards, etc.
Daarna zijn de binnenschermen voor en achter pas gemaakt en ingelamineerd, ook
dit was bijzonder veel werk want van de beloofde passing deugde werkelijk niets.
Met behulp van mallen is het na veel passen en meten uiteindelijk wel gelukt.
Hierna is begonnen aan het interieur, pas maken van de vloerbedekking (mattenset)
en overal bij de deuren en de kappen de rubbers aangebracht en vastgelijmd, alles
afgesteld. Ook de sloten en de deurvangers zijn eerst aangebracht en daarna afgewerkt met de deurpanelen en sierplaatjes.
Hierna zijn de vierpuntsgordels bevestigd en afgewerkt. Hier moet je bij een Pilgrim
extra gaten voor boren want normaal is voorzien in normale driepuntsoprolgordels.
De handrem en de versnellingspook zijn geplaatst en afgewerkt met een lederen
manchet. De stoelen moesten ook nog bevestigd worden en die heb ik rechtstreeks
met vier bouten en grote carrosserieringen op de bodem bevestigd om wat lager in
de auto te kunnen zitten en maximaal naar achteren.
Het dashboard is gemaakt van 6 mm MDF wat beplakt is met een soort dun schuimrubber en daaroverheen is het leder geplakt, ik wilde het dashboard door laten lopen en ondanks de aangeleverde mal werd toch een stuk leer geleverd wat eigenlijk
te klein was, dit heb ik opgelost door een aluminium plaatje te maken.
Tevreden ben ik nog niet met dit dashboard maar het wordt in een later stadium vervangen door een nieuwe.Voor het dashboard heb ik een kabelboompje gemaakt
met twee multistekkers zodat het dashboard in z’n geheel er makkelijk uit te halen
is.

tijdens het bekleden

8
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Het stellen van de deuren is een geduldwerkje; voor en achter op hoogte hangen en
met vulringen tussen scharnier en deur de zaak naar buit toe af stellen. Het is belangrijk om er op te letten dat de deurrand beneden, voor en achter op gelijke afstand van de body ligt.
Heb je dit eenmaal voor elkaar noteer dan precies hoeveel vulringen je op welke posities hebt gebruikt, want de kans is groot dat voor het spuiten de deurtjes er weer
uit moeten. Voor de motorkap en het kofferdeksel geldt eigenlijk het zelfde verhaal.

TECHNIEK
Hieronder ziet u een tekening met de maatvoering voor de strepen.
Met dank aan Koos Thiessen

Het voorraam plaatsen heb ik ook voor het spuiten gedaan om te voorkomen dat het
spuitwerk later beschadigd zou raken. Ook hier geldt weer noteer exact waar en
hoeveel vulringen je plaats en bewaar ze bij het raam.
Tevens heb ik alle gaten voorbereid waar spiegels, koplampen, achterverlichting,
etc komen.
Uiteraard met het doel later na het spuiten beschadigingen te voorkomen.

de auto in de spuitplamuur nadat hij geheel strak gemaakt is

en zo ziet hij er dan uit na het spuiten, de strepen stonden er niet exact recht op dit
is later door de spuiterij naar tevredenheid gecorrigeerd.

20
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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

Tijdens mijn project zijn de volgende zaken door een professional gedaan: strakmaken en spuiten, draadbomen van Scorpio motormanagement scheiden van de niet
gebruikte rest, draadbomen van Fiesta en Scorpio motormanagement met elkaar
verbinden en labelen, uitlijnen en balanceren en het onder de auto lassen van de
uitlaatspruitstukflenzen/flexibele slangen/ pijpen naar de sidepipe’s.
Als je alle donordelen (al dan niet gereviseerd) bijeengesprokkeld hebt, check dan
even een paar simpele zaken; drukgroep, druklager en koppelingsplaat.
Mijn plan was dit te doen en de le verancier van de kit vond dit volkomen overbodig,
want die koppelingen zijn ijzersterk. Foutje dus; dit voorjaar kostte mij dat veel tijd
en geld om het alsnog te doen en geloof me als de motor er naast ligt is het een
fluitje van een cent maar niet als alles ingebouwd is.
In mijn geval heb ik vrijwel alle andere delen waar nodig gereviseerd, grondig gereinigd en daarna gespoten met een industriële lak.
Het opbouwen van het chassis tot rollend chassis bracht geen bijzondere problemen mee, wel heb anderhalf uur hulp gevraagd en gekregen bij het draaiend maken
van de motor.
TIP; check als het kan van tevoren je benzinepomp, die willen na lang stilliggen wel
eens kuren vertonen.

TECHNIEK
ROVER RV8 4 SU CARBURATEURS.
Het RV8 inlaatspruitstuk zorgt voor een hoger vermogen van de motor doordat er
een betere verbranding in de motor plaats vindt. De gebruiker moet er derhalve van
overtuigd zijn dat de motor waarop de Boxer inlaat wordt geplaatst dit hogere vermogen kan verdragen. GEBRUIK ALTIJD EEN STIFT BLOK. En een motor met
minimaal 9.35 cr. Beter is een 3.5 V8 met 9.75 cr. Of hoger. Bovendien is het belangrijk dat twee identieke stellen SU HIF 6 -carburateurs, in een goede conditie,
word gebruikt om het maximale rendement van dit inlaatspruitstuk te behalen.
BIJ TWIJFEL DE CARBURATEURS REVISEREN.
EXTRA VERMOGEN GEEFT MEER WARMTE
De gebruiker moet er ook zeker van zijn dat het koelsysteem van de motor in een
goede conditie verkeert. Ten opzichte van de twee SU-carburateurs, is het RV8
systeem moeilijker af te stellen. Echter zoals met alle meervoudige carburateur motoren is het van groot belang dat de mengselafstelling en de synchronisatie van de
carburateurs goed is afgesteld. Het is zeer belangrijk dat de gaskleppen tot de maximale stand geopend kunnen worden. De gasklep opening dient zo te worden afgesteld dat de maximale opening begrensd wordt door de gasklep aanslagen, anders
ontstaat er teveel spanning op het stangenstelsel. Wees er zeker van dat de gaskleppen ook weer volledig sluiten en niet blijven hangen.
MONTAGE INSTRUKTIES VOOR HET RV8 INLAATSPRUITSTUK

zo begin je als je chassis arriveert

Plaats de twee i nlaathelften op een werkbank zoals ze op de motor zitten.
Monteer de waterslang en klemmen, maar draai deze nog niet vast. Monteer vervolgens de carburateurs, voorzien van nieuwe pakkingen m.b.v. de meegeleverde
bouten op de inlaten. Vergeet de rubberen isolatieplaten van de carburateur te verwijderen. Monteer de balanspijpen. Reinig zorgvuldig alle vlakken van de motor
waarmee het inlaatspruitstuk in contact komt. Gebruik een goede vloeibare pakking
en monteer een nieuwe inlaatpakking. Gebruik uitsluitend vloeibare pakking van
Midlock (zit in een spuitbus en heeft de kleur rood). Gebruik beslist geen vloeibare
pakking in tube want dit is te dik. Spuit vloeibare pakking op de flenzen van de inlaten en plaats ze op de motor. Maak gebruik van de meegeleverde bouten om deze
aan de motor te bevestigen. Het aanhaalmoment is 30 lbs.ft. De kachel krijgt z'n
warme water van af de achterkant van het thermostaathuis. De retourleiding van de
kachel wordt op de verticale retourpijp van de pomp aangesloten. Plaats vervolgens de gasklepverbindingsstangen tussen de twee carburateurs aan dezelfde zijde
van de motor. Controleer of de twee bij elkaar behorende carburateurs gelijk openen en sluiten. Eventueel de verbindingsassen bijstellen. Monteer nu de dwarsverbindingen tussen de carburateurs. Stel deze stangen correct af zodat alle carburateurs gelijk openen en sluiten. De kogelverbindingen van de carburateurs boven de
cylinders 4 en 6 dienen naar achteren te wijze n. Sluit vervolgens de gaskabel aan.
Wees er zeker van dat er geen spanning op het stangen stelsel komt als het gaspedaal volledig wordt ingetrapt. Controleer nogmaals of alle carburateurs gelijk sluiten.

en zo ziet het er uit als het chassis technisch klaar is
18
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AFSTELLEN EN TUNEN VAN DE CARBURATEURS,
Testen hebben aangetoond dat de RV8 op een 3.5l. V8 met 9.35cr. een vermogen
winst van liefs 30 pk opleverde. De BBG naald is het meest geschikt voor 3.5l. en 3.9 l.
motoren. De BAF naald is het meest geschikt voor de 4.2 l. en de BAC voor de 4.6 l.
hoewel deze een iets te rijk mengsel bij stationair draaien geeft. Dit zijn de enige wijzigingen aan de carburateurs. Stel de zittingen ca. 1 mm onder de brug in de carburateur
af als uitgangspositie. Volgens de gebruiksaanwijzing van Rover Parts, de leverancier
van deze vernuftige inlaatspruitstuk, moest het afstellen aanvangen bij de linker carburateur die het dichtste bij het schutboard zit. Aangezien ik verwachte dat de afstellingen
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zal men een aantal ronden moeten doorlopen. Dus Co-percentage afstellen en dan synchroniseren. En dat zo'n 2 à 3 maal. Op deze manier kon ik het beste resultaat bereiken.
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Dit zijn zuiver individuele keuzes die ieder voor zichzelf maakt, dus laat je niet gek
maken als je een beperkt budget hebt om dan toch the real thing te willen bouwen.
Dat kan namelijk uitdraaien op grote frustraties en een meerjarenbouwplan of met
enige pech zelfs een unfinished project. Nogmaals als je het geld eraan uit wil geven en je wil een V8 met alles erop en eraan, doen. Bouw je voor de eerste keer
een kit kan het toch ook handig zijn om je risico’s wat te verkleinen door een wat
lichter gemotoriseerde Cobra te bouwen.
Terug naar de beginfase van de bouw of eigenlijk daaraan vooraf gaand het beste llen van de gewenste kit. Probeer zoveel mogelijk informatie te krijgen over de leveringsomvang en de prijs die je daarvoor betalen moet en bestel liefst nog voor je kit
eerst een bouwmanual. Houd er ook rekening mee dat er levertijden kunnen zijn.
De tussentijd van bestellen en leveren kun je productief maken door je donor in te
kopen e n te strippen. TIP; ik heb met een plaatselijke autosloperij geregeld dat zij
het wrak van mij overnamen en dat ik op een afgesproken datum de onderdelen die
ik nodig had op hun terrein eraf kon halen. Het voordeel is dat je direct een vrijwaringsbewijs krijgt en dat die auto dus niet eerst op je naam komt te staan, bovendien
hoef je niet op je eigen oprit een auto te slopen wat gepaard gaat met veel rommel
en daarna moet je alles dan nog afvoeren wat je niet meer nodig hebt.
In mijn geval was de donor een Ford Scorpio 2,9 EFI V6 waar ik de volgende delen
heb afgehaald: motor, MT75 bak, complete draadboom, voor en achterophanging,
cardanas, cardan, remklauwen en schijven, zekeringen en relais, pedalenbox, stuurkolom met stuurstang, wielen en het stuur. Tevens heb ik alle speciale blauwe bouten verwijderd en bewaard daar dit afwijkende maten zijn. Ook de waterslangen heb
ik meegenomen.
De bouwmanual is op het punt va n onderdelen niet erg duidelijk dus kom je er later
achter dat er nog delen van andere auto’s nodig zijn, zoals pedalen, stuurhuis en radiator van een Ford Sierra, een kachelmotor en ruitenwisserinstallatie van een Mini,
koelvinnen van een zwaarder type BX of Renault en een draadboom en slotjes compleet van een Ford Fiesta type 1.
De bedoeling van het bouwen van een Cobra is voor mij drieledig: 1 het genoegen
en de technische uitdaging om je eigen auto te bouwen, 2 jouw auto te laten afwijken van het standaardmassablik en 3 natuurlijk rijden in een sportwagen (al is het
een replica) van een legendarisch merk.
Als je echt lol wilt beleven aan de bouw van je Cobra dan kun het stellen zonder zaken als te late leveringen en andere onduidelijkheden. Als je voor het eerst een kit
bouwt is het tamelijk lastig te overzien waar de exacte problemen liggen en hoe je
ze op kunt lossen.
Probeer zoveel mogelijk om afspraken op papier te zetten en tracht duidelijke afspraken te maken met je leverancier.
Per merk zal dit verschillen maar het is in je eigen belang om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen. Bij moeilijkheden tijdens de bouw (technische problemen) geven de meeste leveranciers wel goede adviezen maar soms ook niet.
Als je tegen dingen aanloopt als; dit lukt mij niet, schroom dan niet om er professionele hulp bij in te roepen.
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TECHNIEK
Bouwen van een Cobra en zaken die er bij komen kijken.
Dat de aanschaf van een kitcar soms problemen met zich meebrengt is een gegeven. Hiermee kun je op verschillende manieren geconfronteerd worden. Vaak begint
het al voor de aanschaf, wat is er te koop en waar en wat wordt er geleverd voor
welke prijs. Om dit probleem te tackelen is het nodig om eerst een inventarisatie te
maken van je eigen wensen en mogelijkheden.
Heb je een goed verlichte en eventueel verwarmde bouwruimte ter beschikking?
Hoeveel vrije tijd wil en kun je er in steken?
Heb je al een budget vastgesteld of laat je dat afhangen van wat diverse fabrikanten
aanbieden? Heb je ervaring of ben je een absolute leek op autogebied?
Welke gereedschappen en hulpmiddelen heb je ter beschikking?
Kies je voor een V8 of voor een V6? Welk type versnellingsbak kies je?
Welk type drivetrain kies je? Ford of Jaguar delen. Met welke accessoires kleed je
je Cobra aan? Welk type body kies je, aluminium, gelcoat of een van beiden met
mooi spuitwerk? Waar haal je een goede donorauto of donorparts vandaan?
Heb je voldoende doorzettingsvermogen om zo’n project te beginnen en af te ronden? Steunt het thuisfront je in je plannen of is het “zit je nu al weer in die garage”?
tenzij je vrijgezel bent natuurlijk.
Heb je iemand achter de hand die je bij zwaardere klussen even kan assisteren?
Zo zijn er waarschijnlijk nog wel meer vragen die door je hoofd spoken als je het besluit genomen hebt om (ooit) aan de bouw van een Cobra te beginnen.
Als TC krijg je dit soort vragen met de regelmaat van de klok. Een aantal van deze
vragen kun je zelf als bouwer in spe met enige moeite beantwoorden, voor de rest
zul je op onderzoek uit moeten gaan.
Er zijn een aantal mogelijkheden om aan informatie te komen;
Het internet en een goede zoekmachine zoals b.v Google, trefwoorden zijn b.v.;
Kitcars, British kitcars, kitcarsites of merknamen zoals Dax, GD, Hawk, Pilgrim
Sumo, etc. Ook kun je naar een grotere kitcarshow gaan in Engeland zoals bijvoorbeeld Stoneleigh, waar vele fabrikanten aanwezig zijn.
Nog een andere mogelijkheid is om via een tijdschriften kiosk of een abonnement
bladen als “which kit’ of “kitcar magazine” aan te schaffen en deze geheel uit te pluizen. In deze bladen wordt veel geadverteerd en worden ook (bijna) alle kitcarshows
aangekondigd. Natuurlijk kun je hiervoor ook op diverse Engelse websites terecht.

Na een avondje afstellen konden ik redelijk tevreden zijn met het behaalde resultaat.
Alhoewel ik vermoedde dat het benzineverbruik wel eens hoog kon zijn omdat de uitlaatgassen duidelijk aanwezig waren, was het verhoogde koppel duidelijk aanwezig.
Het stationaire CO gehalte moet 4% zijn, maar kleine afwijkingen per motor zijn toegestaan. Een te arm mengsel zal een slecht lopende motor geven bij een toerental iets
hoger dan stationair. Een zeer laag CO gehalte zal gemeten worden bij zeer lichte belastingen van de motor, 0,14% is zelfs mogelijk. Echter bij hogere belastingen zal dit
weer moeten oplopen naar normaal. Bij 4% CO meter metingen kan het voorkomen dat
het CO gehalte van de cilinders 5 en 7 wat aan de hoge kant is, dit is echter normaal
voor de Rover V8 motoren, gezien hun ontstekingsvolgorde. Wordt vervolgens het CO
gemeten aan het uiteinde van de uitlaat moet dit weer normaal zijn. Het aanbevolen
stationair toerental is 800 omw./min. Overigens is het afstellen met een Colorartune niet
de enige mogelijkheid. Op de carburateurs zitten zogenoemde "lifting pins" die de dempers iets op te tillen. Het mengsel is juist als het toerental weinig stijgt, maar dit is meer
een hulpmiddel voor beoefenden. Bij het gas geven deed de motor de auto zowat tollen
om zijn as. Bij het gas geven en zittend in de auto was het gevoel weer naar boven gekomen alsof je de start Van een Boeing 747 herbeleefde. Al met al een succes!
CHOKEMECHANISME
Indien standaard carburateurs worden gebruikt dan kan het bestaande
chokemechanisme gehandhaafd blijven. Alleen de chokestang aan de carburateur moet
iets verbogen worden zodat hij vrij blijft van het gasklepmechanisme. Hoewel er dus
vier carburateurs zijn is het niet absoluut noodzakelijk om deze alle vier met de choke te
verbinden. Het is voor de koude start geen enkel probleem als alleen de twee achterste
carburateurs op de choke aan worden gesloten, aangezien het verrijkte mengsel door
de balanspijpen wel over de resterende cilinders wordt verdeeld.
AANVULLINGEN
1.
Verwijder altijd de isolatiepakkingen van de carburateurs.
2.
De maximum voorontsteking is 32° bij 4000 rpm. Indien er meer voorontsteking benodigd is verkeerd de motor niet meer in een goede conditie.
3.
De balanspijpen dienen vrij te zijn van knikken, indien gewenst kan een
veer van dezelfde lengte het knikken tegengaan. De diameter moet
echter groter zijn dan aansluitpijpen.
4.
Er kan altijd advies en informatie gevraagd bij onderstaand telefoonnummer
of bij de leverancier, echter hun antwoord is gebaseerd op uw informatie.
Groetjes René of kijk voor info op www.roversd1.nl en www.rover-v8.nl

Op het moment dat je deze vragen beantwoord hebt en je bent serieus gemotiveerd
om aan de bouw van je kit te beginnen dan komen er weer andere vraagstukken op
je af. Aan de hand van de bouw van mijn eigen Cobra zal ik proberen om het een en
ander iets duidelijker te maken.
Samen met mijn vrouw heb ik de keuze gemaakt voor een V6 van Ford met ook o nderhuids Ford techniek, voor ons was de reden van deze keuze; lichter en een redelijke handling van de auto. Dan ligt de keuze van een Pilgrim Sumo voor de hand
ook al omdat mijn vrouw geen autofreak is en niet van plan was om een gigantisch
budget hiervoor uit te trekken.
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EVENEMENTENKALENDER

November
8
Race Promotion Night Circuit Zolder België Tel. + 32 11 85 88 88
December
12 t/m 14 Vehikel autobeurs Veemarkthallen Utrecht inl. tel. 030 2258262

Juli
6

Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
11 t/m 13 Goodwood Festival of Speed Engeland inl. Bob Swift
tel. 072-5814470
11 t/m 13 Westerwaldrit Cobra IG Deutschland Tel. + 49 228 550 6700
12
Zolder Super Prix Circuit Zolder België Tel. + 32 11 85 88 88
13
Tourrit door Zeeuws Vlaanderen door Gert van Beek
inlichtingen tel: 0114-63 5010
20
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij
Kleijn Speijck vanaf 14.00u, Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
26 & 27 Historisch Festival HMT Panningen

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
Dick Vesters Evenementencoördinator.
( 0182-320047
Ê 0182-320683
È 030-6698655 (nummer wordt aut. doorgeschakeld)
2
evenementen@cobraclub.nl

Augustus
3
Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
8 t/m 10 Oldtimer Grandprix Nürburgring Duitsland Cobra IG Deutschland
Tel. + 49 228 550 6700
17
"Culinaire Zeeuwse Zomerrit", door Peter Meijers.
Tel 0118 - 62 32 26 email st.peter@wxs.nl
23
24 uren van Zolder Circuit Zolder België Tel. + 32 11 85 88 88
23
Oldtimershow Hattem
24
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij
Kleijn Speijck vanaf 14.00u, Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
29 t/m 31 Hunsrückrit Cobra IG Deutschland Tel. + 49 228 550 6700
29 t/m 31 Oldtimermarkt Veemarkthallen Utrecht inl. tel. 030 2258262
September
5 t/m 7
Goodwood Revival Engeland inl. Bob Swift tel. 072-5814470
7
Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
21
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij
Kleijn Speijck vanaf 14.00u, Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
26 t/m 28 Ardennenweekend inl. Piet Wijn Tel. 072-5062429 / 0653-750223
Oktober
5
11 & 12
18

14

Pubmeeting Seizoenssluiting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Super Oldtimer Festival Groenoordhallen Leiden inl. Tel. 0252-687466
Belgian Masters Circuit Zolder België Tel. + 32 11 85 88 88
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Op het moment dat je deze vragen beantwoord hebt en je bent serieus gemotiveerd
om aan de bouw van je kit te beginnen dan komen er weer andere vraagstukken op
je af. Aan de hand van de bouw van mijn eigen Cobra zal ik proberen om het een en
ander iets duidelijker te maken.
Samen met mijn vrouw heb ik de keuze gemaakt voor een V6 van Ford met ook o nderhuids Ford techniek, voor ons was de reden van deze keuze; lichter en een redelijke handling van de auto. Dan ligt de keuze van een Pilgrim Sumo voor de hand
ook al omdat mijn vrouw geen autofreak is en niet van plan was om een gigantisch
budget hiervoor uit te trekken.
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AFSTELLEN EN TUNEN VAN DE CARBURATEURS,
Testen hebben aangetoond dat de RV8 op een 3.5l. V8 met 9.35cr. een vermogen
winst van liefs 30 pk opleverde. De BBG naald is het meest geschikt voor 3.5l. en 3.9 l.
motoren. De BAF naald is het meest geschikt voor de 4.2 l. en de BAC voor de 4.6 l.
hoewel deze een iets te rijk mengsel bij stationair draaien geeft. Dit zijn de enige wijzigingen aan de carburateurs. Stel de zittingen ca. 1 mm onder de brug in de carburateur
af als uitgangspositie. Volgens de gebruiksaanwijzing van Rover Parts, de leverancier
van deze vernuftige inlaatspruitstuk, moest het afstellen aanvangen bij de linker carburateur die het dichtste bij het schutboard zit. Aangezien ik verwachte dat de afstellingen
van het Co-percentage en synchronisatie van gas- en versneld toerentalafstelling ietwat
onrustiger zouden zijn hoopte ik dat alles in orde zou zijn. Ik had van tevoren bougies
(NGK BP6ES), verdelerkap (Intermotor)
En rotor (Intermotor) vervangen. De ontsteking netjes op tijd (8 o BDP) en
elektrodeafstand (0.8mm) van bougies. afgesteld. Het synchroniseren verliep middels
een synchronisatiemeter, (Midlock) ook wel vacuümmeter genoemd. Een meter die de
hoeveelheid lucht kan meten is van vitaal belang voor een mooie loop, dan wel het stationaire toerental van de motor. Maar met een synchronisatiemeter alleen ben je er
niet. Het Co-gehalte oftewel de mengselverhouding van benzine en lucht is ook zeer
belangrijk. Hiervoor gebruikte ik een "Colortune". Een Colortune is niets anders dan een
bougie met een elektrode en een isolator van glas. Hierdoor kan men de verbranding in
de cilinder bekijken op een rijk of arm mengsel.
Het bekijken, per cilinder, op olieverbruik kan men ook met een Colortune doen.
Het afstellen oftewel "tunen" zoals men dat wel eens met een duur woord aangeeft
kon aanvangen. Eerst handmatig het stationair toerental in het gareel gebracht om extra afstellingen te voorkomen. Vervolgens werden de carburateurs op hun mengsel gecontroleerd d.m.v. eerder genoemde Colortune. Aangezien het buiten 30 graden was
kun je wel nagaan dat het onder de motorkap "heerlijk" toeven was. Dus alle vier bougies verwisselen met de Colortune was een heet karweitje. Overigens gaat het afstellen
dus per 2 cilinders = 1 carburateur. De kleuren zijn duidelijk te volgen met het inkijk
glaasje. Een arm mengsel is oranje\geel tot wit met lange onderbrekingen. Een rijk
mengsel is oranje zonder onderbrekingen in de ontsteking. Een constante oranje kleur
in de verbranding indien men van arm naar rijk stelt, duidt op olieverbruik. Mijn gewoonte is om altijd van arm naar rijk te stellen en vise versa. Zo kom je achter het "gedrag"
van een bepaalde carburateur. De ene is rustig in het afstellen met een langzaam verloop van arm naar rijk, terwijl de andere carburateur wild is. Dus van arm plotseling opgaand naar een rijk mengsel. Aangezien ik nieuwe naalden en zittingen had gemonteerd was dit toch niet helemaal uit te bannen. Desalniettemin, ik had alle carburateurs
dus afgesteld op de juiste mengsel, de kleur van verbranding was bunsemblauw, ongeveer de kleur van een gasvlam van het gasfornuis.
Het synchroniseren kwam op de tweede plaats na het tunen met de Colortune. Al
snel was het duidelijk dat het afstellen van de "RV8 een stuk moeilijker was dan met onze vertrouwde V8 met 2 carburateurs. De reden dat ik volgens de aanwijzingen van de
gebruiksaanwijzing met de links achterste carburateur moest aanvangen
voor het synchroniseren kon ik nog niet echt begrijpen. Doch, wij deden het dan
maar zo. De meter was behoorlijk onrustig waardoor het aflezen van de juiste
waarde werd bemoeilijkt. Toch werd na een aantal rondjes lopen om de auto het
stationaire toerental in "soepele" vorm bereikt. Het afstellen is een geduldig en tijdrovend en dus benzineverslindend schouwspel. Om er een perfect resultaat te bereiken
zal men een aantal ronden moeten doorlopen. Dus Co-percentage afstellen en dan synchroniseren. En dat zo'n 2 à 3 maal. Op deze manier kon ik het beste resultaat bereiken.
12
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Dit zijn zuiver individuele keuzes die ieder voor zichzelf maakt, dus laat je niet gek
maken als je een beperkt budget hebt om dan toch the real thing te willen bouwen.
Dat kan namelijk uitdraaien op grote frustraties en een meerjarenbouwplan of met
enige pech zelfs een unfinished project. Nogmaals als je het geld eraan uit wil geven en je wil een V8 met alles erop en eraan, doen. Bouw je voor de eerste keer
een kit kan het toch ook handig zijn om je risico’s wat te verkleinen door een wat
lichter gemotoriseerde Cobra te bouwen.
Terug naar de beginfase van de bouw of eigenlijk daaraan vooraf gaand het beste llen van de gewenste kit. Probeer zoveel mogelijk informatie te krijgen over de leveringsomvang en de prijs die je daarvoor betalen moet en bestel liefst nog voor je kit
eerst een bouwmanual. Houd er ook rekening mee dat er levertijden kunnen zijn.
De tussentijd van bestellen en leveren kun je productief maken door je donor in te
kopen e n te strippen. TIP; ik heb met een plaatselijke autosloperij geregeld dat zij
het wrak van mij overnamen en dat ik op een afgesproken datum de onderdelen die
ik nodig had op hun terrein eraf kon halen. Het voordeel is dat je direct een vrijwaringsbewijs krijgt en dat die auto dus niet eerst op je naam komt te staan, bovendien
hoef je niet op je eigen oprit een auto te slopen wat gepaard gaat met veel rommel
en daarna moet je alles dan nog afvoeren wat je niet meer nodig hebt.
In mijn geval was de donor een Ford Scorpio 2,9 EFI V6 waar ik de volgende delen
heb afgehaald: motor, MT75 bak, complete draadboom, voor en achterophanging,
cardanas, cardan, remklauwen en schijven, zekeringen en relais, pedalenbox, stuurkolom met stuurstang, wielen en het stuur. Tevens heb ik alle speciale blauwe bouten verwijderd en bewaard daar dit afwijkende maten zijn. Ook de waterslangen heb
ik meegenomen.
De bouwmanual is op het punt va n onderdelen niet erg duidelijk dus kom je er later
achter dat er nog delen van andere auto’s nodig zijn, zoals pedalen, stuurhuis en radiator van een Ford Sierra, een kachelmotor en ruitenwisserinstallatie van een Mini,
koelvinnen van een zwaarder type BX of Renault en een draadboom en slotjes compleet van een Ford Fiesta type 1.
De bedoeling van het bouwen van een Cobra is voor mij drieledig: 1 het genoegen
en de technische uitdaging om je eigen auto te bouwen, 2 jouw auto te laten afwijken van het standaardmassablik en 3 natuurlijk rijden in een sportwagen (al is het
een replica) van een legendarisch merk.
Als je echt lol wilt beleven aan de bouw van je Cobra dan kun het stellen zonder zaken als te late leveringen en andere onduidelijkheden. Als je voor het eerst een kit
bouwt is het tamelijk lastig te overzien waar de exacte problemen liggen en hoe je
ze op kunt lossen.
Probeer zoveel mogelijk om afspraken op papier te zetten en tracht duidelijke afspraken te maken met je leverancier.
Per merk zal dit verschillen maar het is in je eigen belang om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen. Bij moeilijkheden tijdens de bouw (technische problemen) geven de meeste leveranciers wel goede adviezen maar soms ook niet.
Als je tegen dingen aanloopt als; dit lukt mij niet, schroom dan niet om er professionele hulp bij in te roepen.
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Tijdens mijn project zijn de volgende zaken door een professional gedaan: strakmaken en spuiten, draadbomen van Scorpio motormanagement scheiden van de niet
gebruikte rest, draadbomen van Fiesta en Scorpio motormanagement met elkaar
verbinden en labelen, uitlijnen en balanceren en het onder de auto lassen van de
uitlaatspruitstukflenzen/flexibele slangen/ pijpen naar de sidepipe’s.
Als je alle donordelen (al dan niet gereviseerd) bijeengesprokkeld hebt, check dan
even een paar simpele zaken; drukgroep, druklager en koppelingsplaat.
Mijn plan was dit te doen en de le verancier van de kit vond dit volkomen overbodig,
want die koppelingen zijn ijzersterk. Foutje dus; dit voorjaar kostte mij dat veel tijd
en geld om het alsnog te doen en geloof me als de motor er naast ligt is het een
fluitje van een cent maar niet als alles ingebouwd is.
In mijn geval heb ik vrijwel alle andere delen waar nodig gereviseerd, grondig gereinigd en daarna gespoten met een industriële lak.
Het opbouwen van het chassis tot rollend chassis bracht geen bijzondere problemen mee, wel heb anderhalf uur hulp gevraagd en gekregen bij het draaiend maken
van de motor.
TIP; check als het kan van tevoren je benzinepomp, die willen na lang stilliggen wel
eens kuren vertonen.

TECHNIEK
ROVER RV8 4 SU CARBURATEURS.
Het RV8 inlaatspruitstuk zorgt voor een hoger vermogen van de motor doordat er
een betere verbranding in de motor plaats vindt. De gebruiker moet er derhalve van
overtuigd zijn dat de motor waarop de Boxer inlaat wordt geplaatst dit hogere vermogen kan verdragen. GEBRUIK ALTIJD EEN STIFT BLOK. En een motor met
minimaal 9.35 cr. Beter is een 3.5 V8 met 9.75 cr. Of hoger. Bovendien is het belangrijk dat twee identieke stellen SU HIF 6 -carburateurs, in een goede conditie,
word gebruikt om het maximale rendement van dit inlaatspruitstuk te behalen.
BIJ TWIJFEL DE CARBURATEURS REVISEREN.
EXTRA VERMOGEN GEEFT MEER WARMTE
De gebruiker moet er ook zeker van zijn dat het koelsysteem van de motor in een
goede conditie verkeert. Ten opzichte van de twee SU-carburateurs, is het RV8
systeem moeilijker af te stellen. Echter zoals met alle meervoudige carburateur motoren is het van groot belang dat de mengselafstelling en de synchronisatie van de
carburateurs goed is afgesteld. Het is zeer belangrijk dat de gaskleppen tot de maximale stand geopend kunnen worden. De gasklep opening dient zo te worden afgesteld dat de maximale opening begrensd wordt door de gasklep aanslagen, anders
ontstaat er teveel spanning op het stangenstelsel. Wees er zeker van dat de gaskleppen ook weer volledig sluiten en niet blijven hangen.
MONTAGE INSTRUKTIES VOOR HET RV8 INLAATSPRUITSTUK

zo begin je als je chassis arriveert

Plaats de twee i nlaathelften op een werkbank zoals ze op de motor zitten.
Monteer de waterslang en klemmen, maar draai deze nog niet vast. Monteer vervolgens de carburateurs, voorzien van nieuwe pakkingen m.b.v. de meegeleverde
bouten op de inlaten. Vergeet de rubberen isolatieplaten van de carburateur te verwijderen. Monteer de balanspijpen. Reinig zorgvuldig alle vlakken van de motor
waarmee het inlaatspruitstuk in contact komt. Gebruik een goede vloeibare pakking
en monteer een nieuwe inlaatpakking. Gebruik uitsluitend vloeibare pakking van
Midlock (zit in een spuitbus en heeft de kleur rood). Gebruik beslist geen vloeibare
pakking in tube want dit is te dik. Spuit vloeibare pakking op de flenzen van de inlaten en plaats ze op de motor. Maak gebruik van de meegeleverde bouten om deze
aan de motor te bevestigen. Het aanhaalmoment is 30 lbs.ft. De kachel krijgt z'n
warme water van af de achterkant van het thermostaathuis. De retourleiding van de
kachel wordt op de verticale retourpijp van de pomp aangesloten. Plaats vervolgens de gasklepverbindingsstangen tussen de twee carburateurs aan dezelfde zijde
van de motor. Controleer of de twee bij elkaar behorende carburateurs gelijk openen en sluiten. Eventueel de verbindingsassen bijstellen. Monteer nu de dwarsverbindingen tussen de carburateurs. Stel deze stangen correct af zodat alle carburateurs gelijk openen en sluiten. De kogelverbindingen van de carburateurs boven de
cylinders 4 en 6 dienen naar achteren te wijze n. Sluit vervolgens de gaskabel aan.
Wees er zeker van dat er geen spanning op het stangen stelsel komt als het gaspedaal volledig wordt ingetrapt. Controleer nogmaals of alle carburateurs gelijk sluiten.

en zo ziet het er uit als het chassis technisch klaar is
18
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Het plaatsen van de body:

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.

Het plaatsen van de body is geen moeilijke klus maar wel een zeer nauwkeurige
klus waar later het aanzicht van je auto vanaf hangt. Zorg in ieder geval voor een of
twee goede assistenten om de body er op te tillen, hij is niet zwaar maar op momenten toch onhandelbaar. Het eerste probleem ontstond bij mij toen de body niet wilde
passen over de door mij geplaatste koelventilatoren (zichtbaar op de foto hierboven), ik heb dit ter plaatse aangepast net zolang tot de body er wel goed overheen
paste. TIP: zet de body voorlopig eerst alleen aan de voor- en achterzijde vast met
een paar boutjes en moeren. Later bij het stellen van de deuren en de aan de binnenzijde in te lamineren delen kun je dan nog iets stellen de zijkanten van de body.
Hiermee bedoel ik het gedeelte tussen de beide wielkasten.
Bedenk dat hoe meer versterkingsdelen je inlamineerd hoe stijver de body wordt en
hoe moeilijker om nog iets te corrigeren.
Waar je in het algemeen op moet letten bij het definitief plaatsen van de body is dat
hij in de lengterichting en in het horizontale vlak volkomen goed ligt. Kijk tevens van
de zijkant naar de verdeling van de wielen in de wielkast. Als alles naar tevredenheid geplaatst is dan heb je bij de Pilgrim nog een open ruimte tussen de body en
het chassisgedeelte wat gevormd wordt door de footwells en het schutbord, d.w.z.
aan de zijkant, dit dient dichtgemaakt te worden. Eerst heb ik een eenvoudige mal
van karton gemaakt en later watervast multiplex in de juiste vorm uitgezaagd en in
de tectyl gezet. Vervolgens met kit (zwarte multipurposekit A1) eringelijmd. Pas hierbij wel op dat je de voorspatborden niet te ver naar buiten drukt want dit is niet of
zeer lastig te corrigeren.

de body geplaatst

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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Nu komt er een lastige fase in de bouw en dat is het pas maken en afhangen van de
deuren, de motorkap en de kofferdeksel. Bij een Pilgrim is de pasvorm van deze o nderdelen niet altijd even geweldig, wat in mijn geval nog versterkt werd door het feit
dat ik door omstandigheden een losse body had met andere deuren en kappen (die
waren afkomstig uit een andere bron) dit heeft voor veel extra werk gezorgd en me
eerlijk gezegd wel eens behoorlijk geïrriteerd. Het is nogal wat als je de slijper in de
randen van al deze onderdelen moet zetten om ze pas te maken. Soms moest er
wel 1,5 centimeter af!
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Het stellen van de deuren is een geduldwerkje; voor en achter op hoogte hangen en
met vulringen tussen scharnier en deur de zaak naar buit toe af stellen. Het is belangrijk om er op te letten dat de deurrand beneden, voor en achter op gelijke afstand van de body ligt.
Heb je dit eenmaal voor elkaar noteer dan precies hoeveel vulringen je op welke posities hebt gebruikt, want de kans is groot dat voor het spuiten de deurtjes er weer
uit moeten. Voor de motorkap en het kofferdeksel geldt eigenlijk het zelfde verhaal.

TECHNIEK
Hieronder ziet u een tekening met de maatvoering voor de strepen.
Met dank aan Koos Thiessen

Het voorraam plaatsen heb ik ook voor het spuiten gedaan om te voorkomen dat het
spuitwerk later beschadigd zou raken. Ook hier geldt weer noteer exact waar en
hoeveel vulringen je plaats en bewaar ze bij het raam.
Tevens heb ik alle gaten voorbereid waar spiegels, koplampen, achterverlichting,
etc komen.
Uiteraard met het doel later na het spuiten beschadigingen te voorkomen.

de auto in de spuitplamuur nadat hij geheel strak gemaakt is

en zo ziet hij er dan uit na het spuiten, de strepen stonden er niet exact recht op dit
is later door de spuiterij naar tevredenheid gecorrigeerd.
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Het afbouwen:
Eerst heb ik de auto buitenom afgebouwd; de verlichting, richtingaanwijzers, bumpers met overriders, rolbeugels, tankdop, voorraam, spiegels, scharnieren en sloten
van kofferdeksel en motorkap, sunvisors, wind deflectors, stoneguards, etc.
Daarna zijn de binnenschermen voor en achter pas gemaakt en ingelamineerd, ook
dit was bijzonder veel werk want van de beloofde passing deugde werkelijk niets.
Met behulp van mallen is het na veel passen en meten uiteindelijk wel gelukt.
Hierna is begonnen aan het interieur, pas maken van de vloerbedekking (mattenset)
en overal bij de deuren en de kappen de rubbers aangebracht en vastgelijmd, alles
afgesteld. Ook de sloten en de deurvangers zijn eerst aangebracht en daarna afgewerkt met de deurpanelen en sierplaatjes.
Hierna zijn de vierpuntsgordels bevestigd en afgewerkt. Hier moet je bij een Pilgrim
extra gaten voor boren want normaal is voorzien in normale driepuntsoprolgordels.
De handrem en de versnellingspook zijn geplaatst en afgewerkt met een lederen
manchet. De stoelen moesten ook nog bevestigd worden en die heb ik rechtstreeks
met vier bouten en grote carrosserieringen op de bodem bevestigd om wat lager in
de auto te kunnen zitten en maximaal naar achteren.
Het dashboard is gemaakt van 6 mm MDF wat beplakt is met een soort dun schuimrubber en daaroverheen is het leder geplakt, ik wilde het dashboard door laten lopen en ondanks de aangeleverde mal werd toch een stuk leer geleverd wat eigenlijk
te klein was, dit heb ik opgelost door een aluminium plaatje te maken.
Tevreden ben ik nog niet met dit dashboard maar het wordt in een later stadium vervangen door een nieuwe.Voor het dashboard heb ik een kabelboompje gemaakt
met twee multistekkers zodat het dashboard in z’n geheel er makkelijk uit te halen
is.

tijdens het bekleden

8
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EVENEMENT
Onderwerp: Cobra evenement in Elvington 24 / 25 mei 2003 & Advertentie

bijna klaar met het interieur
De laatste klussen waren het aanbrengen van de sidepipe’s , het afstellen van de
demping en vering en het uitlijnen.
Het afstellen van de schokdempers en de veren is ook nog tamelijk lastig, je moet
zorgen dat de auto op elk wiel evenveel draagt en dat he t geheel er optisch ook
goed uitziet. Met andere woorden de wielkasten moeten goed gevuld zijn.
Klaar voor de keuring:
Alles is nog eens extra nagelopen en dan is het wachten geblazen totdat de Heren
van de RDW jouw auto gaan keuren.
In mijn geval gekeurd in Zeewolde en goedgekeurd.

In het weekend van 24/25 mei zijn Beverley en ik in Elvington geweest en brachten
wij wat tijd door met de Engelse Cobra Club tijdens het “Europese Cobra Club
Weekend” evenement.
Met deze publicatie wil ik aan mijn mede-Cobraleden laten weten dat dit evenement
absoluut teleurstellend georganiseerd was. Wij waren de enige vertegenwoordigers
uit Nederland tijdens deze bijeenkomst en eerlijk gezegd heb je niets gemist.
Het plaatje met informatie over het evenement, dat de UK Cobra Club in hun clubblad en hun website hebben afgebeeld, leek voor geen kanten op wat wij te zien
kregen bij onze aankomst in Elvington.
Er werd ons proefrijden op het circuit met 5 verschillende fabrikanten beloofd. In
werkelijkheid was er anderhalve fabrikant, waarvan een van hen niemand liet rondrijden en de andere helft alleen rondjes over het circuit reed voor hun eigen lol!.
Er zouden handels stalletjes zijn. De werkelijkheid was: Ik kon slechts één tentje tellen en die verkocht overgebleven of restanten aan Cobra dingetjes.
Eten en drank stalletjes waren ook op de kaart aangegeven. In werkelijkheid: Eén
mini caravan was er die snacks en drank verkocht voor 300 mensen!!!. Men zou
rustig dood kunnen gaan van de dorst of van honger als je het niet uithoudt om la nger dan een uur in de rij te staan.
Om de dag te besluiten, wat vind je van een stuk speenvarken van het spit? Je
dacht zeker lollig te zijn. Het varken moet ontsnapt zijn geweest of zoiets, want er
was een duidelijke afwezigheid van elke vorm van gegrilled BBQ eten!
Kort samengevat, als schreeuwen rond een nagebootst racecircuit op een oud vliegveld jouw idee van lol hebben is dan had je een pracht weekend, anders ben je gewoon bij de neus genomen.
De Britten zouden hun denkwijze beter kunnen herzien als zij mensen van het vasteland naar dit soort evenementen willen trekken, omdat zij vergeten dat zo’n trip
naar Engeland voor hen veel geld kost.
Gelukkig was het luchtvaart museum, waartoe we gratis toegang hadden de moeite
van het bezoeken waard en het niet te voorspellen weer was goed, misschien o mdat zij hierover gelukkig niets in te brengen hebben.
André Fitter

Cobra liefhebber biedt zijn dienste aan:--Ik heb mogelijkhede om uw Cobra af te bouwen of aan te passen in mijn ruime garage aan huis in Apeldoorn. Met mijn ervaring in Zuid Afrika als Cobra bouwer en eigenaar kan ik u adviseren en uw technische problemen aanpakken. Ook voor nazorg zoals onderhoud en reparatie.

klaar voor de keuring
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Het hierboven beschreven verhaal heeft uitsluitend betrekking op de door auteur gebouwde Pilgrim Sumo en is bedoeld om nieuwe leden een idee te geven wat er o ngeveer bij komt kijken om een dergelijk project van de grond te krijgen en goed af te
ronden. Bewust ben ik in dit artikel niet ingegaan op de huidige kentekenproblematiek omdat dit reeds in andere artikelen belicht is en nog zal worden.
De door mij aangeschafte accessoires buiten de basiskit zijn geleverd door Europa
spare parts in Burton upon Trent in Engeland.
De wielen zijn geleverd door Reedijk banden en wielen.
Gert van Beek TC Cobra Club Nederland.

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
Geachte heer, mevrouw,
Ik ben al een tijdje op zoek naar een geode Cobra.
Het liefste een met een V8 motor en in zeer goede staat.
Ik heb er al een paar gezien maar was toch vaak teleurgesteld over de conditie van
deze auto’s. Ik vraag mij af wat de beste manier is om een dergelijke auto te kopen.
Met vriendelijke groet
Fred Verboon
Mobiel: 06-51480395
Tel: 07140-34787
Email: Fredv@microsoft.com
6
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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

P(R)IETPRAAT

EVENEMENT

Wat was het weer een prachtig weer tijdens de pubmeeting van juli. Ook de opkomst was goed met maarliefst 12 cobra’s en ook nog eens 10 mensen met de gewone auto. Dat is nog eens een opkomst!!.

Voor de eerste keer een regionale pubmeeting en dat nog wel op een steenworp afstand van huis. Normaal rijd ik ongeveer een uur op de pubmeeting in Laren en nu
ruim 15 minuten. OK, niet braaf 120 gereden maar laat ik maar zeggen dat het voor
het goede doel was. Eenmaal van de snelweg rijd ik langs Moergestel en kom ik in
Oisterwijk. In de wijk Kleijn Speijk staan aardige huisjes. De meeste huizen zie je
vanaf de weg niets eens. De tuinhuisjes of fietsenschuurtjes die bij de huizen staan
zijn ongeveer net zo groot als mijn huis. Nou is mijn huis niet groot maar die tui nhuisjes zijn ook niet klein. En dat ook nog eens mooi in de bossen. Dat belooft wat
voor de Brasserie. Bij het etablissement aangekomen blijkt dat ik de eerste ben en
ik had dus best wat rustiger aan kunnen doen. Maar al snel hoor ik het geronk van
een MG en jawel, Dick en Marion Vesters vergezeld door de hond.
Dan volgen de eerste Cobra’s met onder andere Kees en Carla en ook . In totaal
komen 8 cobra’s en 1 MG en een Verder komen er nog enkele nieuwe leden met
auto. Al snel belanden we op het terras waar de nodige verhalen weer over tafel
gaan. In de buurt van Kleijn Speijk ligt ook het recreatiecentrum Piet Plezier en we
zien dan ook met enige regelmaat de reuzenskelters, die Piet Plezier verhuurt voor
een ritje in de regio, voorbij komen. De bestuurders van de skelters blijven regelmatig bij de Cobra’s staan en ook veel andere geinteresseerden komen een kijkje nemen en maken een praatje. Zoals gewoonlijk vliegt de tijd als het leuk of gezellig is
en vandaag is dus weer geen uitzondering. Voor sommige mensen tijd om weer op
huis aan te gaan en als het ene schaap over de dam is volgen er meer en dus vervolgen er meerdere leden weer hun weg. Ook ik moet gaan en het is maar goed dat
ik een helm op heb want de motor wil niet starte n. Dat wordt dus een klein duwtje en
ook ik kan weer gaan cruisen. Voor de eerste regionale pubmeeting mogen we niet
klagen. Dat belooft wat voor de pubmeetings die in het verschiet liggen.

Hallo Cobravrienden,

Met het eerste Zeeland-evenement in Zeeuws-Vlaanderen van Gert van Beek met
barbecue net achter de rug en zoals u hiermaast ziet de 7e culinaire Zeelandrit in
het verschiet zitten we in een goede periode. Ik hoop dat u ons komt vergezellen bij
deze rit die door onze corifeeen Peter en Maartje Meijers wordt georganiseerd. Gezien de ritten uit het verleden zal ook dit weekend weer perfect in elkaar zitten.
Wie is van plan om naar de Oldtimer Grand Prix op de Nurnburgring te gaan? Ik in
ieder geval wel. Vorig jaar zijn we zo goed ontvangen door mijn vriend Nigel Brackenburry (voorzitter Engelse Cobra Club) dat we dat dit jaar zeker weer overdoen.
Ik hoop u op De Ring te mogen verwelkomen. Wat u daar op en om het circuit allemaal ziet is fantastisch. Historische race-auto’s gaan wiel aan wiel de bocht door
ondanks de waardes die de auto’s vertegenwoordigen. Een aanrader!!!

Mickel Goossens

Dan rest mij nog u een prettige vakantie te wensen.
Met vriendelijke groeten,
Piet Wijn
Zeeweg 40
1931 VJ Egmond aan Zee
Nederland
' +31725062429
È +31653750223
2
voorzitter@cobraclub.nl
2
piet.wijn@quicknet.nl
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Deze bont beschilderde
Cobra is van Franklin
Mint. Het is een schaalmodel met alle kleuren
van de regenboog is te
koop vanaf $ 90,00 exclusief verzendkosten.
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Voor wie in de kamer nog een plaatsje over heeft en ook nog $ 2995,- in een oude
sok of onder z’n matras heeft liggen is dit wellicht een idee. Zie voor meer info op
www.corbin.com.
Deze bank is te krijgen in verscheidene carosseriekleuren en ook in verschillende
leerkleuren.

PAPER SNAKE
HET OFFICIËLE CLUBBLAD
VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND
11e jaargang No.3 Juli 2003
Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057,
Giro bank 1068635
Voorzitter:
Piet Wijn
Voorzitter@cobraclub.nl
Secretaris:
Henryk Brinksma
Husselmansgoed 50
3863 BX Nijkerk
Secretaris@cobraclub.nl
Evenementencoördinator:
Dick Vesters
Evenementen@cobraclub.nl

tel 072-5062429

Dit zie je niet vaak. Flip front en flip back.

Technische commissie:
Gert van Beek
TC@cobraclub.nl

Als eerste moet u even letten op de gewijzigde copijdata. Als gevolg van problemen met het drukken van de Paper Snake, en de daarbij behorende vertraging,
hebben we besloten om de copijdata van
Paper Snake 4 en 5 met twee weken op
te schuiven.

tel 033-2464802
fax 033-2465452

tel 0182-320047

Penningmeester:
Theo Weesepoel
tel 0321-381269
Penningmeester@cobraclub.nl
Redactie: Mickel Goossens
Weteringstraat 14
5612 GX Eindhoven
Redactie@cobraclub.nl

REDACTIONEEL

tel 040-2692528
fax 040-2570242

tel 0114-635010

WWW.COBRACLUB.NL
Oplage 275 exemplaren
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,-

Wegens ongewenste gasten in mijn huis
kan ik u geen foto’s laten zien van de regionale pubmeeting in Oisterwijk van vorige maand. Volgende keer beter.
Iedereen prettige vakantie gewenst, natuurlijk ook voor de thuisblijvers.
Mickel Goossens
Inhoudsopgave:

Blz.

Zeelandrit
Verslag Elvington
Shelby-strepen
Rover Carburateurs
Bouwen van een Cobra

5
7
9
11
16

Copijdata Paper Snake voor 2003
Paper Snake 4
3 augustus
Paper Snake 5
7 september
Paper Snake 6
23 november

*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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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,-

Puzzel Cobra 427
Videofilm over
European Cobra Weekend en Ardennenweekend 2002

€ 20,€ 5,-

Deze artikelen, te zien op de foto en op de website, kunt u, 24 uur per dag, beste llen per e -mail:
Piet Wijn:
Piet.wijn@quicknet.nl
Of bij:
Theo Weesepoel
wetpool@tiscali.nl
0321-381269
Piet Wijn
&
Theo Weesepoel
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