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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, bestellen 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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EVENEMENT
In Paper Snake 3 staat een stukje over de Cobra-meeting in Elvington.
Op dit stukje hebben we een reactie gehad die hieronder te lezen is:

PAPER SNAKE

REDACTIONEEL

HET OFFICIËLE CLUBBLAD
VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND

Zoals u ziet is deze editie van de Paper
Snake wat dunner dan wat u gewend
bent. Ik heb welgeteld 5 pagina’s copij
gehad. Voor mij is dit een historisch dieptepunt. Ik hoop dat er de volgende keer
meer wordt ingezonden.

11e jaargang No.4 September 2003

In Paper Snake 3 heb ik met stomme verbazing een artikel gelezen in jullie clubblad. Het betrof een verslag over de Cobra-meeting in Elvington (GB).
Ik ben daar geweest, samen met nog twee van onze leden.
Wij waren daar met 1 Cobra en 1 Tin-top en 3 personen. De organisatoren waren
laaiend enthousiast dat wij die verre trip gemaakt hadden en hebben ons dan ook
op alle mogelijke manieren verwend.
De eerlijkheid gebied mij te vermelden dat wij geen Nederlanders gezien hebben,
geen Cobra noch een tin-top.
De enige kritiek in het artikel die ik kan onderschrijven is de matige catering.
Maar de races waren subliem, ook de 1/4 mile en slalom waren superspectaculair.
Wat de aanwezige fabrikanten betreft, GD en Pilgrim waren aanwezig met infostands en waren zeker te porren voor een testrit over het circuit. Wat de andere fabrikanten, die inderdaad hadden toegezegd, betreft: zij waren niet meer geinteresseerd toen bleek dat er te weinig buitenlanders kwamen opdagen.
Na dat weekend ben ik daar nog een weekje blijven rondtoeren en in alle pubs in de
regio werd ik aangesproken als “that tall Belgian from Elvington”.
Dus die ene Belg hadden ze wel opgemerkt en niet de Nederlanders?
Je begrijpt dus dat het negatieve artikel mij een beetje in het verkeerde keelgat is
geschoten.
Negatieve kritiek is erg makkelijk te spuien als niemand het kan controleren, maar ik
voel mij verplicht om dus klink wat tegengas te geven.
Karel

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

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
Technische commissie:
Gert van Beek
TC@cobraclub.nl

Het Ardennenweekend staat weer voor
de deur. Vorig jaar is me dit uitstekend
bevallen en dit jaar ga ik zeker weer. Alleen de rit ernaartoe is al de moeite
waard. Vanaf Eindhoven naar Maastricht
en verder de binnendoorweggetjes richting Hargimont. Ik hoop u daar ook te
mogen begroeten.

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**

Mickel Goossens
Inhoudsopgave:

Blz.

Verdampers
Verslag meeting Zandhoven
All about airflow
Dimension Sheet
Pubmeeting Oisterwijk

6
10
14
18
20

Copijdata Paper Snake voor 2003
Paper Snake 5
5 oktober
Paper Snake 6
23 november

€ 350,€ 280,€ 170,€ 95,€ 80,€ 50,-

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

Pubmeetings
1e zondag v.d maand van
april t/m oktober vanaf 14.00 uur.
Restaurant La Place
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5314644
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P(R)IETPRAAT

Hallo Cobravrienden,
Terwijl ik dit zit te schrijven, ben ik net terug van een pendelrit Lido di Jesolo, want
zoals sommigen van u wel zult weten, is rijden op een touringcar een andere passie
van mij, naast mijn werk bij Corus IJmuiden.
Dat deze passie wel hele grote vormen heeft aangenomen, is dit seizoen wel heel
erg tot uitdrukking gekomen, want ik heb al veel Cobra evenementen hierdoor moeten missen, mede omdat het bedrijf waarvoor ik die tourritten uitvoer
(touringcarbedrijf Schilder uit Alkmaar) dit jaar de “hofleverancier”is geworden van
Ticket en Travel Formule 1.
En omdat ik toch een autosportliefhebber ben heeft men mij gevraagd om alle Formule 1 ritten van Europa van dit jaar voor deze firma uit te voeren.
Daar kon ik natuurlijk geen nee op zeggen, maar dan moet wel het één voor het ander wijken.
In een van de vorige edities van de Papersnake heb ik gesproken over de goede
opkomst bij de Pubmeetings, veel nieuwe gezichten dat wel, maar met een club van
ongeveer 230 leden en dan een opkomst van ongeveer 15 leden (6 %) is natuurlijk
wel erg beschamend.
Ook de Pubmeetings in Oisterwijk die wij hebben georganiseerd voor onze zuidelijke leden valt toch wel tegen met een aantal van ongeveer 10 leden per keer.
Ook de opkomst bij de diverse evenementen viel enorm tegen, het kampeer weekend en de Tourrit Zeeuws Vlaanderen werden zelfs geheel afgelast vanwege het
geringe aantal deelnemers.
Aan het weer kan het niet liggen, want we hebben nog nooit zo een mooie zomer
gehad.
Misschien is het een goede zaak dat de leden zelf eens aangeven, welke weg wij
als club moeten bewandelen om tot goede evenementen te komen, laat eens wat
van u horen, het adres staat hieronder vermeld.
Sorry voor deze kritiek, maar dit moest mij even van het hart.
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EVENEMENT
De eerste pubmeeting in Oisterwijk is een groot succes geweest. Vol verwachting
ga ik naar de tweede pubmeeting in Oisterwijk op 20 juli. Daar aangekomen zie ik 6
Cobra’s staan. Met Belgisch kenteken!!! Dat begint goed, dacht ik. Op het terras
aangekomen eerst even voorgesteld aan onze Belgische vrienden. Onder de aanwezigen was is ook Romain, de voorzitter van de Belgische Cobraclub en ook Willy
Lambrechts is van de partij. Na wat kletsen komt er nog een Cobra. Het is Gert van
Beek met z’n vrouw. Na het een tijdje te hebben aangezien krijg ik het vermoeden
dat er geen Nederlanders meer komen (Nederlandse pubmeeting met 6 Belgische
Cobra’s en 1 Nederlandse Cobra). Navraag leert mij dat de Cobraclub van onze zuiderburen veel actiever is dan de Nederlandse. Op een ledenaantal van 45 komt er
toch meestal wel zo’n 10 auto’s. Na een paar drankjes gaan er enkele Belgische leden richting huis. Dan hoor ik ineens gerommel van een dikke V8. Het blijkt een
Gardner Douglas te zijn van Dhr Coomans. Wat een geluid zit erin zeg. Natuurlijk
moet ik even bij de auto gaan kijken en kan niet anders concluderen dat het een erg
mooie auto is. Mooie kleur, velgen, interieur etc. Na wat te hebben gepraat biedt
Dhr Coomans mij aan om een stukje te gaan rijden. Ik heb nog nooit in een GD gereden dus dat sla ik niet af. Niet dat ik dat anders wel had gedaan want elke kans
om in een Cobra te rijden grijp ik natuurlijk aan. Het instappen gaat redelijk makkelijk maar dan het harnas. Na een paar minuten zit ik vastgesnoerd in de gordel en
kunnen we wegrijden. Eerst rustig om de motor even warm te laten worden maar
daarna gaat het beginnen. Ik vraag even wat voor blok erin ligt en het blijkt een 6,3
ltr V8 te zijn met maarliefst 500 PK en dat op ongeveer 1000 kg. Dat belooft wat en
niets is minder waar. Zodra de kans daar is wordt het gaspedaal gevloerd en we
worden gekatapulteerd of we stijgen op , zoals u wilt. Inhalen wordt zo wel errug
leuk en snel. Er lijkt geen einde te komen aan de acceleratie, ook niet bij niettoegestane snelheden. Elke keer weer wordt je in je stoel gedrukt. Op een gegeven
moment komen we bij een haakse bocht met respectabele snelheid. De rem wordt
even aangeraakt en we gaan zonder veel drama en bandengekerm de bocht door.
Met mijn auto was ik allang tegen een boom of lantaarnpaal omhooggereden. Tijdens de rit heb ik mijn vingertoppen op de deurnaad gelegd. Die naad beweegt dus
niet, zelf niet op drempels en in snelle bochten. Wat een stijfheid. Na wat kilometers,
natuurlijk veel te kort, keren we alweer om richting Oisterwijk. Ik wordt afgezet bij
Kleyn Speijk en als Dhr Coomans wegrijdt kan ik nog even genieten van de motormuziek. Nu zijn er zoveel muziek CD’s maar ik ben nog geen CD tegengekomen
met V8-muziek. Dat wordt dan eens hoog tijd. Ondanks de teleurstellende opkomst
van de Nederlanders is het voor mij dus toch nog een geslaagde dag geworden. U
begrijpt dat ik ‘s avonds lekker heb geslapen.
De pubmeeting van augustus zal ik maar niet bespreken, aangezien er maar twee
Cobra’s zijn. De geinteresseerde mensen (aspirant clubleden) zijn in grotere getalen
op komen dagen dan de leden. Jelle Schalk zit als enige te wachten als ik iets over
tweeen in Oisterwijk aankom. Na een tijdje komt het eerste stel aanrijden met een
Cobra en even later ook een Cobra uit Nuenen. Ook Dick Vesters komt nog even
kijken. Zoals gezegd komen er ook enkele geïnteresseerden bij ons zitten zodat het
eigenlijk toch nog wel leuk was.

Aangezien onze penningmeester Theo Weesepoel het erg druk heeft met zijn
werkzaamheden, heeft hij aan het bestuur te kennen gegeven om zijn functie
als penningmeester neer te leggen. wij hebben daar natuurlijk alle begrip
voor en hebben Mickel Goossens (onze hoofdredacteur) bereid gevonden om deze
taak er tijdelijk bij te nemen. Misschien dat er onder onze leden iemand is
om deze belangrijke taak binnen het bestuur te gaan vervullen, laat het ons
dan even weten, het liefst iemand met een beetje boekhoud ervaring. De
adressen en telefoonnummers van de bestuursleden staan in de Colofon.
Verder wens ik u nog vele mooie ritten toe, het liefst topless!!!!
Met vriendelijke groeten,
Piet Wijn
Zeeweg 40
1931 VJ Egmond aan Zee
Nederland
℡ +31725062429
ª +31653750223
voorzitter@cobraclub.nl
piet.wijn@quicknet.nl

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

Mickel Goossens
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TECHNIEK
In ons Cobra-wereldje zijn er nogal wat wagens die op LPG rijden, maar
waar ik het over ga hebben is ook van toepassing op auto’s die nog het oude
systeem van verdamper met carburateur hebben. In sommige gevallen geldt
het ook voor de eerste serie auto’s met injectie, waarbij er een gasadapter
in de inlaatbuis is gemonteerd. Regelmatig sta ik in de motorruimte te kijken
van de heilige koe van een van onze leden en zie dat de verdamper verkeerd
is ingebouwd. Na wat vragen blijkt het in veel gevallen zelfs te zijn ingebouwd
door een erkend installateur. Onwetendheid is hier de grote boosdoener.(of
gemakzucht!)
Het is zaak de verdamper zo dicht mogelijk bij de carburateur te plaatsen
om de aanvoerslang zo kort mogelijk te houden. Hoe korter het inlaattraject,
hoe sneller de motor reageert op het gaspedaal. Ook heeft het een voordeel
dat je backfire zo tot een minimum beperkt.
Even tussendoor; backfire voorkom je ook door b.v. de bougies iets nauwer
af te stellen, zodat de vonk makkelijker over springt. Als de vonk moeilijk
overspringt, gebeurt het dikwijls dat de energie een uitweg zoekt en overslaat
op een naast liggende bougiekabel en zo een cilinder ontsteekt die net aan
het vullen is! Goede bougiekabels is dus ook een must!
Terug naar de verdamper zie je bij de Cobra’s vaak dat de deze een plekje
krijgt in de ruimte achter de rechter wielkast, voor de footbox. Om deze
dan toch ver genoeg bij de uitlaat vandaan te houden, wordt hij dikwijls
op de schuine zijde van de wielkast gemonteerd. Hij hangt dan onder een hoek
van, zeg, 45 graden op de rijrichting. Het gevolg is dat je storingen krijgt
als (neiging tot) afslaan bij het remmen voor een stoplicht of knallen in
de uitlaat bij sterk accelereren. Een motor die accelereert op een te arm
mengsel, knalt in de uitlaat. Een motor die afslaat tijdens het remmen komt
ook brandstof te kort. Deze storingen treden zelden tegelijk op. Dat hangt
een beetje af van de constructie van de verdamper.
Wat is er aan de hand? Een verdamper behoort zo te zijn gemonteerd dat de
platte kant haaks op de rijrichting staat en ook in een verticale stand
(kom hier later op terug).
De verdamper is heel simplistisch voorgesteld een (inlaat)vacuüm geregelde,
koelvloeistof verwarmd, reduceerventiel. Deze is opgebouwd uit 1 of meer
koelvloeistofkamers en 1 of 2 vergaskamers, die zijn gescheiden door 1 of
2 membramen. De membramen worden verwarmd door de koelvloeistof, dit is om
bevriezen door verdamping van het gas te voorkomen.
Even tussendoor; als je weet dat LPG bestaat uit (in de zomer) 60% propaan
(verdampt bij 40 Cº.)en 40% butaan (verdampt bij 0 Cº), zul je ook wel
beseffen dat je ook in de zomer in een LPG systeem, koelvloeistof moet vullen
in plaats van water. Bij koude motor bevriest er namelijk een gedeelte van
het water bij de eerste shot gas! Er blijft dan vloeibaar butaan in de
verdamper liggen en je krijgt de motor het eerste kwartier niet meer gestart.
De andere kant van de membramen staan in verbinding met de inlaat van de
motor. Dit membraam kan een hefboom bedienen of is zo gemaakt dat hij een
afsluitrubber heeft die een LPG toestroomgat in de verdamper afsluit of opent
onder invloed van het motorvacuüm.

6
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Als de verdamper met de platte kant
niet haaks op de rijrichting staat, kan het gebeuren dat de massa van de
koelvloeistof het membraam beïnvloed. Afhankelijk van hoe de verdamper werkt,
kan het zo zijn dat bij remmen de koelvloeistofverplaatsing het membraam
dichter tegen het regelgat drukt of er vanaf wordt bewogen. In het eerste
geval sluit hij de toevoer verder af , waardoor er een erg arm mengsel ontstaat.
In het tweede geval zal de motor een behoorlijk rijk mengsel voor z’n kiezen
krijgen. De motor (in geval van een V8) zal er niet op afslaan, een V8 slikt
wel! Bij accelereren zal het omgekeerde gebeuren. Sluit het membraam af,
dan zal de motor gaan knallen in de uitlaat. Gaat het gat verder open dan
zal de motor waarschijnlijk trekken als een beer (mits niet te rijk!).
Wat is nu het devies? De verdamper moet dus (her-)(ver-)plaatst worden.
Aangezien de ruimte waar hij hing, meestal niet toelaat dat je hem goed kan
monteren, is er eigenlijk maar 1 optie, dat hij verhuist naar voor in de
motorruimte. Ook hier weer in je achterhoofd rekening houden met de afstand
tot de carburateur. Wat je jezelf wel moet realiseren is dat de afsluiter
niet verder dan 10 centimeter van de verdamper mag zijn gemonteerd (APK eis!)
en dat het een logisch gevolg heeft, dat de leiding van de tank naar de afsluiter
te kort wordt. Je kan dan alleen maar dit probleem oplossen door een compleet
nieuwe leiding te monteren van de tank naar de afsluiter! (ook APK eis!).
De leiding mag nooit zijn verlengd d.m.v. een koppeling, dus grote pech!
Controleer altijd op gaslekkage! Met het opnieuw inbouwen van de verdamper
moet je nog iets in de gaten houden. Op sommige verdampers zijn 1 of 2 aftappluggen
gemonteerd. Dit is om bij een servicebeurt de verdamper te kunnen aftappen.
Het zijn openingen die uitmonden in de vergaskamer(s), waar zich sludge ophoopt.
Dit is de reden waarom ik eerder al opmerkte dat je de verdamper ook goed
verticaal moest monteren. In LPG bevinden zich zware delen die niet in
de motor verdwijnen, maar zich ophopen onder in de verdamper. Tussen de beurten
door kan dit wel een half kopje vol zijn! De sludge ziet er uit als zwarte
dikke oliedrap en dit goedje kan ook de vrije beweging van de membramen hinderen.
Dus bijtijds aftappen is gewenst, maar dan is het natuurlijk een genot als
je goed bij de aftappluggen kan komen.
Na de verbouwing is het inlaattraject natuurlijk veranderd, dus ook het vacuüm
op de verdamper. Opnieuw afstellen is dan nodig. Afstellen kan in de meeste
gevallen (99%) niet zonder een goede handleiding en een CO-meter! In de
meeste gevallen is het een kwestie van verhoogd toerental (2500-2800rpm),
vollast schroef op ca. 0,3% CO afstellen, daarna bij stationair toerental
CO schroef op een CO-waarde van 1,5%. Eventueel herhaling om een
fijnafstelling te krijgen.
Bij een Vialle C5 of Vitaltronic moet je anders te werk gaan. Motor stationair
lopend afstellen met de balansschroef op een CO-waarde van 1,5%.
Dan met verhoogd toerental (2500-2800rpm) de vollastschroef (die je vooraf
geheel had open gedraaid) dichtdraaien tot je een waarde hebt bereikt van
0,3% CO. Dan de motor weer stationair laten draaien en dan moet als het goed
is het CO-percentage weer terugvallen op de waarde die je hebt afgesteld
met de balansschroef. Zoniet, balansschroef verder indraaien tot de eerder
afgestelde waarde is bereikt.
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De APK eis is : - voor 1-1-74 geldt er geen eis.
- na 31-12-73 CO-percentage bij stat. rpm. 1,5%
- na 31-12-89 geldt, dat indien er een sticker aanwezig is,
dan geld deze (staat geregistreerd in voertuiggegevens RDW! Verwijderen
is dus niet zo slim!), geen sticker? Dan geld CO 1,5%.
Nu is het dat je eigenlijk het probleem verlegt, want diegene die ook het
circuit op gaan met hun gifslang, zullen merken dat je bij het uitkomen van
en insturen van een scherpe bocht de motor even niet lekker reageert op het
gaspedaal. Het zal ook b.v. gebeuren bij een stoplicht die aan het einde
van een scherpe bocht ligt, dat de motor er geen zin meer in heeft. Dit is
nu een maal er het gevolg van, als je een ontwerp gaat aanpassen op een milieueis/
belastingmaatregel.
Zonder het te willen ga je storingen inbouwen aan een motor die niet is bedoeld
om op gas te rijden. Was de motor ontworpen voor gas, had deze problematiek
er door de constructeurs al uit gefilterd geweest. Een G3-instalatie bied
alleen uitkomst.
Als je een potente motor hebt, b.v. een getunede V8, kan het dat bij het
accelereren de capaciteit van de verdamper te klein is. Je zal dan op zoek
moeten naar een verdamper die wel toereikend is of 2 kleinere moeten monteren.
Bij 2 verdampers komt alleen het probleem om de hoek kijken dat ze vrijwel
onmogelijk synchroon zijn af te stellen. Dit is echt specialistenwerk en
de constructie van het aanzuiggedeelte is ook niet zo eenvoudig, dus???..
weet waaraan je begint!
Succes met je eventuele verbouwing!
Jelle Schalk.
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Dual Plane
Carburetor or TBI

Best carb or TBI choice for general street use up to
6000 RPM. The dual plane plenum separates some of
the complex pressure waves in the intake, and gives
smoother performance at lower RPM ranges. For TBI,
it's important to have flow-matched injectors with a dual-plane manifold.

Single Plane
Carburetor or TBI

Generally best for strip use up to 9000 RPM or so.
Single plane plenum lets all the wave pulses get to the
whole carburetor, so it requires closer tuning. Can be
used on street machines, but may cause low-end
stumble

"Hybrid" Plane
Carburetor or TBI

Dual plane manifold with part of the separating wall removed, so it takes on some single plane characteristics. Best suited for dual-purpose street/strip engines,
running up to 7500 rpm.

Tuned Port Injection (TPI)

Injection system with long, separate intake runners for
each cylinder. Fuel is injected continuously to all cylinders. Long runners help "tune" the engine to produce
more and flatter torque curve at lower RPM.

Sequential Fire Injection
(SFI)

Like TPI, but SFI solves one of TPI's minor problems
with mixture uniformity, by injecting fuel at each individual cylinder only when the intake valve is open.

Individual Runner
Carburetor

An IR system has an individual intake runner for each
cylinder, similar to TPI and SFI. But each runner is fed
by an individual carburetor. This setup only works well
in small, high-RPM applications, like motorcycles. Requires extensive matching and tuning to work right.

Tunnel Ram or Crossram
Carburetor or TBI

Like a single plane manifold, but with long, narrow runners between the plenum and the head's intake port.
Sometimes has an individual runner for each barrel of
a daul-quad carburetor setup. Tunnel Ram is easy to
recognize because of its vertical configuration and
great height above the engine.
Crossram can be spotted by its flat top plenum cover
that covers the whole manifold, with carbs or throttle
bodies mounted in diagonally opposite corners.
Tunnel Rams with small-diameter runners are quite
suitable for street use, but require an open hood or large scoop to cover it.
The 1982-84 GM CrossFire manifold is a poorbreathing street version of a crossram. Like TPI, it's
optimized for low-end torque, but uses small-sized
runners rather than length to do it.
Bron: www.cobraclub.com
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EVENEMENT
3de L&B meeting in Zandhoven
Zondag 17 augustus ben ik om omstreeks 10.30 weggereden om eens te gaan
kijken bij de 3de L&B meeting van Willy Lambrechts (Belgische importeur van Pilgrim).
Na ongeveer een uur rijden en enig zoekwerk ben ik aangekomen op het weiland waar de meeting was georganiseerd. Er waren op dat moment slechts enkele kitkars aanwezig en men was net begonnen met het opstoken van de BBQ.
Maar dat was iets voor later.
Rond het middaguur werd het aanzienlijk drukker en op den duur stonden er 4
Cobra Sumo’s, twee Super sevens, een Burton, een Lomax en nog een rode kitkar sportauto die geïmporteerd werd door Oracel.
Ik stond gezellig met een mede bezoeker te praten toen we werden opgeschrikt
door een diep rommelend geluid. Nieuwsgierig stonden we te wachten op wat er
achter de bosrand vandaan zou komen. Het geluid bleek afkomstig te zijn van
een achttal Porsche speedsters, die het terrein kwamen oprijden. Het typerende
geluid werd veroorzaakt door de boxermotoren van de speedsters.
Een sterk punt van de meeting was dat er een grote diversiteit aan kitkars aanwezig was met hun eigenaren. Zo word je snel bijgepraat over hoe bepaalde kitkarbouwers omgaan met de problemen die ze tegenkomen tijdens de bouw. In
Super Sevenland wordt een binnenband van de fiets gebruikt om de sponning
op te vullen van de voorruit. Dit voorkomt vele kapotte voorruiten.
Zelf heb ik nog even met Willy gesproken en deze had nog het volgende nieuws:
Willy wil al geruime tijd zijn eigen “merk”Cobra bouwen en is daarom enige tijd
geleden begonnen met het zogenaamde E36 project. Wetende dat er een tijd
komt dat er geen achterwiel aangedreven Ford’s meer beschikbaar zullen zijn
heeft hij gekozen voor de BMW 3 serie vanaf 1991 als donor. Enkele andere details zijn:
• Het chassis zal bestaan uit een zgn. spaceframe.
• De motor (zescilinder in lijn) ligt ver naar achteren om een ideale gewichtsverdeling te verkrijgen
• Amerikaanse V8 blokken kunnen ook ingebouwd worden.

574 cfm X 0.93 = 534 cfm
The crossram manifold is a single-plane design, so I'll multiply this by 110% and
130% to come up with a cfm range matched to my build. (Again, using more typical
manifold designs, you will want to use 120% and 150% for these calculations.)
110% of 534 cfm = 587 cfm
130% of 534 cfm = 694 cfm
So, a 305, running a crossram manifold and aggressive street roller cam, with a
6500 RPM red line, needs between 585 cfm and 695 cfm. No more, no less.
A typical 350 build, running an Edelbrock Performer manifold and flat-tappet cam,
and a 5500 RPM red line, needs between 550 and 685 cfm.
To go even further, you often don't need an aftermarket intake manifold. Many times, the only advantage to an aftermarket manifold is that you don't need to portmatch and finish it. Many times, if you're willing to clean up your stock manifold
(remove casting burrs, smooth over EGR port shields, and port-match to the heads)
you don't need to spend over $200 for an aftermarket manifold.
That said, the stock manifold is one of the worst designs I've ever seen. The runners
exit the dual-plane plenum, the come to a "T" split before going to the heads. Who
came up with that?
Always keep your goals and the engine's real needs in mind.
Carburetors vs. TBI vs. TPI
There is no appreciable difference between the power potential of a carburetor,
Throttle-Body Injection, or Tuned-Port Injection!
If you will clean up your carb or TBI dual-plane manifold, port-matching it with your
heads and cleaning out burrs, casting flash, EGR shields, and such; or if you buy a
quality aftermarket manifold; you can gain just as much or more than what TunedPort offers. Keep in mind, though, that most factory manifolds are simply AWFUL!
In any setup, proper setup and fine-tuning are the keys to power through induction.
It may take some work to get your mixtures right and uniform with a carb, but it can
be done.
Zie volgende pagina voor vervolg

Het was, ondanks een kleine regenbui, een gezellige meeting en na het verorberen van een heerlijke hamburger ben ik omstreeks 15.00 uur weer naar huis gereden.
Koos Thiessen
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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
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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
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EVENEMENTENKALENDER

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

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

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
Aankondiging onder verantwoording van betreffende organisatie.
Cobra Club Nederland is niet verantwoordelijk voor afgelasten of gewijzigde data.

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

Alle evenementen welke vet gedrukt zijn, worden ondersteund door de club.
Voor meer inlichtingen
Dick Vesters Evenementencoördinator.
0182-320047
¬ 0182-320683
ª 030-6698655 (nummer wordt aut. doorgeschakeld)
evenementen@cobraclub.nl

DE KOFFIE STAAT ALTIJD VOOR U KLAAR
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TECHNIEK
Bij gebrek aan copij een artikel van de Engelse Cobra Club. Dit artikel is wegens
tijdgebrek niet in het Nederlands vertaald.
All About Airflow
Apr 22, 2003, 13:47
The first thing most guys want to do is increase the induction airflow, and the way
they want to do it is to bolt on a big ol' Holley Double-Pumper. Just to see what happens, I ran the same setups as you will see later in Dyno2000, only using an 1100
cfm four-barrel carb (like a Holley double-pumper). The result? No change whatsoever! In fact, the low-end torque and drivability went to pot with that setup. Haven't
you ever seen a guy put his foot in it, only to have the engine sputter and stall? He
probably had a "big ol' Double Pumper" on his small block.
Here's the info on airflow-With a street engine using a dual-plane intake manifold, your induction system
should be able to suck in 120% to 150% of the engine's total air requirement. In
other words, how much air can the engine pull in at its top RPM? Take that number,
and multiply it by 1.2 and again by 1.5. The engine needs an induction system that
will breathe between those two numbers.
More than that, and you lose your low-end drivability, low-end torque, and fuel economy. A carb or TBI unit that is too big lets intake vacuum and air velocity drop too
much. This causes fuel starvation and mixture distribution problems.
Port-injection systems are an exception to this rule, but why go to the expense of a
1200 cfm throttle body, when the engine can only use 750 cfm?
For a strip machine running a single-plane manifold, you only need an induction system 110% to 130% larger. Did you catch that? An engine set up for the strip needs
LESS total airflow capacity than a street machine with the same engine size at the
same engine speeds! Why? Because a drag engine's higher lift cams, long intake
runners, blowers, nitrous, etc., require tighter control of the fuel air mixture, and higher velocity to keep the extra fuel it needs fully atomized.
So how much air can my 305 draw at say, 6500 RPM? Well, one cubic foot is equal
to 1728 cubic inches. We need to factor in an item called Volumetric Efficiency (VE).
VE is how much air the engine can actually pull in, compared to its displacement.
Most high-performance street engines running flat-tappet camshafts and normal intake manifolds have a VE of about 82% at best. Tunnel ram manifolds with roller
cams can push VE into the lower 90's. All-out race engines, or engines running
boost, can go over 100%.
For a 305, it takes two revolutions of the crankshaft to pull 305 cubic inches of air at
100% VE. A four-stroke engine pulls half its total air needs for each time it turns
over. So-(305 cubic inches (ci)) / (2 revolutions) = 152.5 ci of air per revolution
(152.5 ci per rev) x (6000 revolutions per minute) = 991,250 ci per minute
(915,000 cim) / (1728 ci per cubic foot) = 574 cfm
Because I'll be running a roller camshaft and a highly-modified crossram style manifold, I'm going to use a VE of 93%. Multiply the "perfect" cfm of 574 by the VE. (If
you're doing a typical build with a dual-plane manifold and a flat-tappet cam, you'll
want to use a VE of about 82%.)
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EVENEMENT
3de L&B meeting in Zandhoven
Zondag 17 augustus ben ik om omstreeks 10.30 weggereden om eens te gaan
kijken bij de 3de L&B meeting van Willy Lambrechts (Belgische importeur van Pilgrim).
Na ongeveer een uur rijden en enig zoekwerk ben ik aangekomen op het weiland waar de meeting was georganiseerd. Er waren op dat moment slechts enkele kitkars aanwezig en men was net begonnen met het opstoken van de BBQ.
Maar dat was iets voor later.
Rond het middaguur werd het aanzienlijk drukker en op den duur stonden er 4
Cobra Sumo’s, twee Super sevens, een Burton, een Lomax en nog een rode kitkar sportauto die geïmporteerd werd door Oracel.
Ik stond gezellig met een mede bezoeker te praten toen we werden opgeschrikt
door een diep rommelend geluid. Nieuwsgierig stonden we te wachten op wat er
achter de bosrand vandaan zou komen. Het geluid bleek afkomstig te zijn van
een achttal Porsche speedsters, die het terrein kwamen oprijden. Het typerende
geluid werd veroorzaakt door de boxermotoren van de speedsters.
Een sterk punt van de meeting was dat er een grote diversiteit aan kitkars aanwezig was met hun eigenaren. Zo word je snel bijgepraat over hoe bepaalde kitkarbouwers omgaan met de problemen die ze tegenkomen tijdens de bouw. In
Super Sevenland wordt een binnenband van de fiets gebruikt om de sponning
op te vullen van de voorruit. Dit voorkomt vele kapotte voorruiten.
Zelf heb ik nog even met Willy gesproken en deze had nog het volgende nieuws:
Willy wil al geruime tijd zijn eigen “merk”Cobra bouwen en is daarom enige tijd
geleden begonnen met het zogenaamde E36 project. Wetende dat er een tijd
komt dat er geen achterwiel aangedreven Ford’s meer beschikbaar zullen zijn
heeft hij gekozen voor de BMW 3 serie vanaf 1991 als donor. Enkele andere details zijn:
• Het chassis zal bestaan uit een zgn. spaceframe.
• De motor (zescilinder in lijn) ligt ver naar achteren om een ideale gewichtsverdeling te verkrijgen
• Amerikaanse V8 blokken kunnen ook ingebouwd worden.

574 cfm X 0.93 = 534 cfm
The crossram manifold is a single-plane design, so I'll multiply this by 110% and
130% to come up with a cfm range matched to my build. (Again, using more typical
manifold designs, you will want to use 120% and 150% for these calculations.)
110% of 534 cfm = 587 cfm
130% of 534 cfm = 694 cfm
So, a 305, running a crossram manifold and aggressive street roller cam, with a
6500 RPM red line, needs between 585 cfm and 695 cfm. No more, no less.
A typical 350 build, running an Edelbrock Performer manifold and flat-tappet cam,
and a 5500 RPM red line, needs between 550 and 685 cfm.
To go even further, you often don't need an aftermarket intake manifold. Many times, the only advantage to an aftermarket manifold is that you don't need to portmatch and finish it. Many times, if you're willing to clean up your stock manifold
(remove casting burrs, smooth over EGR port shields, and port-match to the heads)
you don't need to spend over $200 for an aftermarket manifold.
That said, the stock manifold is one of the worst designs I've ever seen. The runners
exit the dual-plane plenum, the come to a "T" split before going to the heads. Who
came up with that?
Always keep your goals and the engine's real needs in mind.
Carburetors vs. TBI vs. TPI
There is no appreciable difference between the power potential of a carburetor,
Throttle-Body Injection, or Tuned-Port Injection!
If you will clean up your carb or TBI dual-plane manifold, port-matching it with your
heads and cleaning out burrs, casting flash, EGR shields, and such; or if you buy a
quality aftermarket manifold; you can gain just as much or more than what TunedPort offers. Keep in mind, though, that most factory manifolds are simply AWFUL!
In any setup, proper setup and fine-tuning are the keys to power through induction.
It may take some work to get your mixtures right and uniform with a carb, but it can
be done.
Zie volgende pagina voor vervolg

Het was, ondanks een kleine regenbui, een gezellige meeting en na het verorberen van een heerlijke hamburger ben ik omstreeks 15.00 uur weer naar huis gereden.
Koos Thiessen
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Dual Plane
Carburetor or TBI

Best carb or TBI choice for general street use up to
6000 RPM. The dual plane plenum separates some of
the complex pressure waves in the intake, and gives
smoother performance at lower RPM ranges. For TBI,
it's important to have flow-matched injectors with a dual-plane manifold.

Single Plane
Carburetor or TBI

Generally best for strip use up to 9000 RPM or so.
Single plane plenum lets all the wave pulses get to the
whole carburetor, so it requires closer tuning. Can be
used on street machines, but may cause low-end
stumble

"Hybrid" Plane
Carburetor or TBI

Dual plane manifold with part of the separating wall removed, so it takes on some single plane characteristics. Best suited for dual-purpose street/strip engines,
running up to 7500 rpm.

Tuned Port Injection (TPI)

Injection system with long, separate intake runners for
each cylinder. Fuel is injected continuously to all cylinders. Long runners help "tune" the engine to produce
more and flatter torque curve at lower RPM.

Sequential Fire Injection
(SFI)

Like TPI, but SFI solves one of TPI's minor problems
with mixture uniformity, by injecting fuel at each individual cylinder only when the intake valve is open.

Individual Runner
Carburetor

An IR system has an individual intake runner for each
cylinder, similar to TPI and SFI. But each runner is fed
by an individual carburetor. This setup only works well
in small, high-RPM applications, like motorcycles. Requires extensive matching and tuning to work right.

Tunnel Ram or Crossram
Carburetor or TBI

Like a single plane manifold, but with long, narrow runners between the plenum and the head's intake port.
Sometimes has an individual runner for each barrel of
a daul-quad carburetor setup. Tunnel Ram is easy to
recognize because of its vertical configuration and
great height above the engine.
Crossram can be spotted by its flat top plenum cover
that covers the whole manifold, with carbs or throttle
bodies mounted in diagonally opposite corners.
Tunnel Rams with small-diameter runners are quite
suitable for street use, but require an open hood or large scoop to cover it.
The 1982-84 GM CrossFire manifold is a poorbreathing street version of a crossram. Like TPI, it's
optimized for low-end torque, but uses small-sized
runners rather than length to do it.
Bron: www.cobraclub.com
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Als de verdamper met de platte kant
niet haaks op de rijrichting staat, kan het gebeuren dat de massa van de
koelvloeistof het membraam beïnvloed. Afhankelijk van hoe de verdamper werkt,
kan het zo zijn dat bij remmen de koelvloeistofverplaatsing het membraam
dichter tegen het regelgat drukt of er vanaf wordt bewogen. In het eerste
geval sluit hij de toevoer verder af , waardoor er een erg arm mengsel ontstaat.
In het tweede geval zal de motor een behoorlijk rijk mengsel voor z’n kiezen
krijgen. De motor (in geval van een V8) zal er niet op afslaan, een V8 slikt
wel! Bij accelereren zal het omgekeerde gebeuren. Sluit het membraam af,
dan zal de motor gaan knallen in de uitlaat. Gaat het gat verder open dan
zal de motor waarschijnlijk trekken als een beer (mits niet te rijk!).
Wat is nu het devies? De verdamper moet dus (her-)(ver-)plaatst worden.
Aangezien de ruimte waar hij hing, meestal niet toelaat dat je hem goed kan
monteren, is er eigenlijk maar 1 optie, dat hij verhuist naar voor in de
motorruimte. Ook hier weer in je achterhoofd rekening houden met de afstand
tot de carburateur. Wat je jezelf wel moet realiseren is dat de afsluiter
niet verder dan 10 centimeter van de verdamper mag zijn gemonteerd (APK eis!)
en dat het een logisch gevolg heeft, dat de leiding van de tank naar de afsluiter
te kort wordt. Je kan dan alleen maar dit probleem oplossen door een compleet
nieuwe leiding te monteren van de tank naar de afsluiter! (ook APK eis!).
De leiding mag nooit zijn verlengd d.m.v. een koppeling, dus grote pech!
Controleer altijd op gaslekkage! Met het opnieuw inbouwen van de verdamper
moet je nog iets in de gaten houden. Op sommige verdampers zijn 1 of 2 aftappluggen
gemonteerd. Dit is om bij een servicebeurt de verdamper te kunnen aftappen.
Het zijn openingen die uitmonden in de vergaskamer(s), waar zich sludge ophoopt.
Dit is de reden waarom ik eerder al opmerkte dat je de verdamper ook goed
verticaal moest monteren. In LPG bevinden zich zware delen die niet in
de motor verdwijnen, maar zich ophopen onder in de verdamper. Tussen de beurten
door kan dit wel een half kopje vol zijn! De sludge ziet er uit als zwarte
dikke oliedrap en dit goedje kan ook de vrije beweging van de membramen hinderen.
Dus bijtijds aftappen is gewenst, maar dan is het natuurlijk een genot als
je goed bij de aftappluggen kan komen.
Na de verbouwing is het inlaattraject natuurlijk veranderd, dus ook het vacuüm
op de verdamper. Opnieuw afstellen is dan nodig. Afstellen kan in de meeste
gevallen (99%) niet zonder een goede handleiding en een CO-meter! In de
meeste gevallen is het een kwestie van verhoogd toerental (2500-2800rpm),
vollast schroef op ca. 0,3% CO afstellen, daarna bij stationair toerental
CO schroef op een CO-waarde van 1,5%. Eventueel herhaling om een
fijnafstelling te krijgen.
Bij een Vialle C5 of Vitaltronic moet je anders te werk gaan. Motor stationair
lopend afstellen met de balansschroef op een CO-waarde van 1,5%.
Dan met verhoogd toerental (2500-2800rpm) de vollastschroef (die je vooraf
geheel had open gedraaid) dichtdraaien tot je een waarde hebt bereikt van
0,3% CO. Dan de motor weer stationair laten draaien en dan moet als het goed
is het CO-percentage weer terugvallen op de waarde die je hebt afgesteld
met de balansschroef. Zoniet, balansschroef verder indraaien tot de eerder
afgestelde waarde is bereikt.
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TECHNIEK
In ons Cobra-wereldje zijn er nogal wat wagens die op LPG rijden, maar
waar ik het over ga hebben is ook van toepassing op auto’s die nog het oude
systeem van verdamper met carburateur hebben. In sommige gevallen geldt
het ook voor de eerste serie auto’s met injectie, waarbij er een gasadapter
in de inlaatbuis is gemonteerd. Regelmatig sta ik in de motorruimte te kijken
van de heilige koe van een van onze leden en zie dat de verdamper verkeerd
is ingebouwd. Na wat vragen blijkt het in veel gevallen zelfs te zijn ingebouwd
door een erkend installateur. Onwetendheid is hier de grote boosdoener.(of
gemakzucht!)
Het is zaak de verdamper zo dicht mogelijk bij de carburateur te plaatsen
om de aanvoerslang zo kort mogelijk te houden. Hoe korter het inlaattraject,
hoe sneller de motor reageert op het gaspedaal. Ook heeft het een voordeel
dat je backfire zo tot een minimum beperkt.
Even tussendoor; backfire voorkom je ook door b.v. de bougies iets nauwer
af te stellen, zodat de vonk makkelijker over springt. Als de vonk moeilijk
overspringt, gebeurt het dikwijls dat de energie een uitweg zoekt en overslaat
op een naast liggende bougiekabel en zo een cilinder ontsteekt die net aan
het vullen is! Goede bougiekabels is dus ook een must!
Terug naar de verdamper zie je bij de Cobra’s vaak dat de deze een plekje
krijgt in de ruimte achter de rechter wielkast, voor de footbox. Om deze
dan toch ver genoeg bij de uitlaat vandaan te houden, wordt hij dikwijls
op de schuine zijde van de wielkast gemonteerd. Hij hangt dan onder een hoek
van, zeg, 45 graden op de rijrichting. Het gevolg is dat je storingen krijgt
als (neiging tot) afslaan bij het remmen voor een stoplicht of knallen in
de uitlaat bij sterk accelereren. Een motor die accelereert op een te arm
mengsel, knalt in de uitlaat. Een motor die afslaat tijdens het remmen komt
ook brandstof te kort. Deze storingen treden zelden tegelijk op. Dat hangt
een beetje af van de constructie van de verdamper.
Wat is er aan de hand? Een verdamper behoort zo te zijn gemonteerd dat de
platte kant haaks op de rijrichting staat en ook in een verticale stand
(kom hier later op terug).
De verdamper is heel simplistisch voorgesteld een (inlaat)vacuüm geregelde,
koelvloeistof verwarmd, reduceerventiel. Deze is opgebouwd uit 1 of meer
koelvloeistofkamers en 1 of 2 vergaskamers, die zijn gescheiden door 1 of
2 membramen. De membramen worden verwarmd door de koelvloeistof, dit is om
bevriezen door verdamping van het gas te voorkomen.
Even tussendoor; als je weet dat LPG bestaat uit (in de zomer) 60% propaan
(verdampt bij 40 Cº.)en 40% butaan (verdampt bij 0 Cº), zul je ook wel
beseffen dat je ook in de zomer in een LPG systeem, koelvloeistof moet vullen
in plaats van water. Bij koude motor bevriest er namelijk een gedeelte van
het water bij de eerste shot gas! Er blijft dan vloeibaar butaan in de
verdamper liggen en je krijgt de motor het eerste kwartier niet meer gestart.
De andere kant van de membramen staan in verbinding met de inlaat van de
motor. Dit membraam kan een hefboom bedienen of is zo gemaakt dat hij een
afsluitrubber heeft die een LPG toestroomgat in de verdamper afsluit of opent
onder invloed van het motorvacuüm.
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EVENEMENT
De eerste pubmeeting in Oisterwijk is een groot succes geweest. Vol verwachting
ga ik naar de tweede pubmeeting in Oisterwijk op 20 juli. Daar aangekomen zie ik 6
Cobra’s staan. Met Belgisch kenteken!!! Dat begint goed, dacht ik. Op het terras
aangekomen eerst even voorgesteld aan onze Belgische vrienden. Onder de aanwezigen was is ook Romain, de voorzitter van de Belgische Cobraclub en ook Willy
Lambrechts is van de partij. Na wat kletsen komt er nog een Cobra. Het is Gert van
Beek met z’n vrouw. Na het een tijdje te hebben aangezien krijg ik het vermoeden
dat er geen Nederlanders meer komen (Nederlandse pubmeeting met 6 Belgische
Cobra’s en 1 Nederlandse Cobra). Navraag leert mij dat de Cobraclub van onze zuiderburen veel actiever is dan de Nederlandse. Op een ledenaantal van 45 komt er
toch meestal wel zo’n 10 auto’s. Na een paar drankjes gaan er enkele Belgische leden richting huis. Dan hoor ik ineens gerommel van een dikke V8. Het blijkt een
Gardner Douglas te zijn van Dhr Coomans. Wat een geluid zit erin zeg. Natuurlijk
moet ik even bij de auto gaan kijken en kan niet anders concluderen dat het een erg
mooie auto is. Mooie kleur, velgen, interieur etc. Na wat te hebben gepraat biedt
Dhr Coomans mij aan om een stukje te gaan rijden. Ik heb nog nooit in een GD gereden dus dat sla ik niet af. Niet dat ik dat anders wel had gedaan want elke kans
om in een Cobra te rijden grijp ik natuurlijk aan. Het instappen gaat redelijk makkelijk maar dan het harnas. Na een paar minuten zit ik vastgesnoerd in de gordel en
kunnen we wegrijden. Eerst rustig om de motor even warm te laten worden maar
daarna gaat het beginnen. Ik vraag even wat voor blok erin ligt en het blijkt een 6,3
ltr V8 te zijn met maarliefst 500 PK en dat op ongeveer 1000 kg. Dat belooft wat en
niets is minder waar. Zodra de kans daar is wordt het gaspedaal gevloerd en we
worden gekatapulteerd of we stijgen op , zoals u wilt. Inhalen wordt zo wel errug
leuk en snel. Er lijkt geen einde te komen aan de acceleratie, ook niet bij niettoegestane snelheden. Elke keer weer wordt je in je stoel gedrukt. Op een gegeven
moment komen we bij een haakse bocht met respectabele snelheid. De rem wordt
even aangeraakt en we gaan zonder veel drama en bandengekerm de bocht door.
Met mijn auto was ik allang tegen een boom of lantaarnpaal omhooggereden. Tijdens de rit heb ik mijn vingertoppen op de deurnaad gelegd. Die naad beweegt dus
niet, zelf niet op drempels en in snelle bochten. Wat een stijfheid. Na wat kilometers,
natuurlijk veel te kort, keren we alweer om richting Oisterwijk. Ik wordt afgezet bij
Kleyn Speijk en als Dhr Coomans wegrijdt kan ik nog even genieten van de motormuziek. Nu zijn er zoveel muziek CD’s maar ik ben nog geen CD tegengekomen
met V8-muziek. Dat wordt dan eens hoog tijd. Ondanks de teleurstellende opkomst
van de Nederlanders is het voor mij dus toch nog een geslaagde dag geworden. U
begrijpt dat ik ‘s avonds lekker heb geslapen.
De pubmeeting van augustus zal ik maar niet bespreken, aangezien er maar twee
Cobra’s zijn. De geinteresseerde mensen (aspirant clubleden) zijn in grotere getalen
op komen dagen dan de leden. Jelle Schalk zit als enige te wachten als ik iets over
tweeen in Oisterwijk aankom. Na een tijdje komt het eerste stel aanrijden met een
Cobra en even later ook een Cobra uit Nuenen. Ook Dick Vesters komt nog even
kijken. Zoals gezegd komen er ook enkele geïnteresseerden bij ons zitten zodat het
eigenlijk toch nog wel leuk was.

Aangezien onze penningmeester Theo Weesepoel het erg druk heeft met zijn
werkzaamheden, heeft hij aan het bestuur te kennen gegeven om zijn functie
als penningmeester neer te leggen. wij hebben daar natuurlijk alle begrip
voor en hebben Mickel Goossens (onze hoofdredacteur) bereid gevonden om deze
taak er tijdelijk bij te nemen. Misschien dat er onder onze leden iemand is
om deze belangrijke taak binnen het bestuur te gaan vervullen, laat het ons
dan even weten, het liefst iemand met een beetje boekhoud ervaring. De
adressen en telefoonnummers van de bestuursleden staan in de Colofon.
Verder wens ik u nog vele mooie ritten toe, het liefst topless!!!!
Met vriendelijke groeten,
Piet Wijn
Zeeweg 40
1931 VJ Egmond aan Zee
Nederland
℡ +31725062429
ª +31653750223
voorzitter@cobraclub.nl
piet.wijn@quicknet.nl

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

Mickel Goossens
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P(R)IETPRAAT

Hallo Cobravrienden,
Terwijl ik dit zit te schrijven, ben ik net terug van een pendelrit Lido di Jesolo, want
zoals sommigen van u wel zult weten, is rijden op een touringcar een andere passie
van mij, naast mijn werk bij Corus IJmuiden.
Dat deze passie wel hele grote vormen heeft aangenomen, is dit seizoen wel heel
erg tot uitdrukking gekomen, want ik heb al veel Cobra evenementen hierdoor moeten missen, mede omdat het bedrijf waarvoor ik die tourritten uitvoer
(touringcarbedrijf Schilder uit Alkmaar) dit jaar de “hofleverancier”is geworden van
Ticket en Travel Formule 1.
En omdat ik toch een autosportliefhebber ben heeft men mij gevraagd om alle Formule 1 ritten van Europa van dit jaar voor deze firma uit te voeren.
Daar kon ik natuurlijk geen nee op zeggen, maar dan moet wel het één voor het ander wijken.
In een van de vorige edities van de Papersnake heb ik gesproken over de goede
opkomst bij de Pubmeetings, veel nieuwe gezichten dat wel, maar met een club van
ongeveer 230 leden en dan een opkomst van ongeveer 15 leden (6 %) is natuurlijk
wel erg beschamend.
Ook de Pubmeetings in Oisterwijk die wij hebben georganiseerd voor onze zuidelijke leden valt toch wel tegen met een aantal van ongeveer 10 leden per keer.
Ook de opkomst bij de diverse evenementen viel enorm tegen, het kampeer weekend en de Tourrit Zeeuws Vlaanderen werden zelfs geheel afgelast vanwege het
geringe aantal deelnemers.
Aan het weer kan het niet liggen, want we hebben nog nooit zo een mooie zomer
gehad.
Misschien is het een goede zaak dat de leden zelf eens aangeven, welke weg wij
als club moeten bewandelen om tot goede evenementen te komen, laat eens wat
van u horen, het adres staat hieronder vermeld.
Sorry voor deze kritiek, maar dit moest mij even van het hart.
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EVENEMENT
In Paper Snake 3 staat een stukje over de Cobra-meeting in Elvington.
Op dit stukje hebben we een reactie gehad die hieronder te lezen is:

PAPER SNAKE

REDACTIONEEL

HET OFFICIËLE CLUBBLAD
VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND

Zoals u ziet is deze editie van de Paper
Snake wat dunner dan wat u gewend
bent. Ik heb welgeteld 5 pagina’s copij
gehad. Voor mij is dit een historisch dieptepunt. Ik hoop dat er de volgende keer
meer wordt ingezonden.

11e jaargang No.4 September 2003

In Paper Snake 3 heb ik met stomme verbazing een artikel gelezen in jullie clubblad. Het betrof een verslag over de Cobra-meeting in Elvington (GB).
Ik ben daar geweest, samen met nog twee van onze leden.
Wij waren daar met 1 Cobra en 1 Tin-top en 3 personen. De organisatoren waren
laaiend enthousiast dat wij die verre trip gemaakt hadden en hebben ons dan ook
op alle mogelijke manieren verwend.
De eerlijkheid gebied mij te vermelden dat wij geen Nederlanders gezien hebben,
geen Cobra noch een tin-top.
De enige kritiek in het artikel die ik kan onderschrijven is de matige catering.
Maar de races waren subliem, ook de 1/4 mile en slalom waren superspectaculair.
Wat de aanwezige fabrikanten betreft, GD en Pilgrim waren aanwezig met infostands en waren zeker te porren voor een testrit over het circuit. Wat de andere fabrikanten, die inderdaad hadden toegezegd, betreft: zij waren niet meer geinteresseerd toen bleek dat er te weinig buitenlanders kwamen opdagen.
Na dat weekend ben ik daar nog een weekje blijven rondtoeren en in alle pubs in de
regio werd ik aangesproken als “that tall Belgian from Elvington”.
Dus die ene Belg hadden ze wel opgemerkt en niet de Nederlanders?
Je begrijpt dus dat het negatieve artikel mij een beetje in het verkeerde keelgat is
geschoten.
Negatieve kritiek is erg makkelijk te spuien als niemand het kan controleren, maar ik
voel mij verplicht om dus klink wat tegengas te geven.
Karel

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

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
Technische commissie:
Gert van Beek
TC@cobraclub.nl

Het Ardennenweekend staat weer voor
de deur. Vorig jaar is me dit uitstekend
bevallen en dit jaar ga ik zeker weer. Alleen de rit ernaartoe is al de moeite
waard. Vanaf Eindhoven naar Maastricht
en verder de binnendoorweggetjes richting Hargimont. Ik hoop u daar ook te
mogen begroeten.

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**

Mickel Goossens
Inhoudsopgave:

Blz.

Verdampers
Verslag meeting Zandhoven
All about airflow
Dimension Sheet
Pubmeeting Oisterwijk

6
10
14
18
20

Copijdata Paper Snake voor 2003
Paper Snake 5
5 oktober
Paper Snake 6
23 november

€ 350,€ 280,€ 170,€ 95,€ 80,€ 50,-

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

Pubmeetings
1e zondag v.d maand van
april t/m oktober vanaf 14.00 uur.
Restaurant La Place
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5314644
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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, bestellen 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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