HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND
11e JAARGANG nr. 5
Oktober 2003

Paper Snake 5-2003

Paper Snake 5-2003

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:
Mickel Goossens
Penningmeester@cobraclub.nl
040-2692528

Piet Wijn
&
Mickel Goossens
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na twee keer een bezoek aan
de pubmeeting (sept en okt ) bij
La Place misschien wel leuk
voor de mensen waar ik mee
gesproken heb om te laten zien
hoe mijn cobra er uit ziet.
vr.gr.
Carel Bartele

PAPER SNAKE
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Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057,
Giro bank 1068635
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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:
Mickel Goossens
tel 040-2692528
Penningmeester@cobraclub.nl
Redactie: Mickel Goossens
Weteringstraat 14
5612 GX Eindhoven
Redactie@cobraclub.nl
Technische commissie:
Gert van Beek
Techniek@cobraclub.nl

tel 040-2692528

tel 0114-635010

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,-

*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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Zoals u ziet is de Paper Snake deze editie weer lekker dik. Na het geklaag van
vorige keer is het nu wel op z’n plaats om
de mensen die de moeite hebben genomen om een stukje te schrijven even te
bedanken. Ik hoop dat ik niet de enige
ben die het leuker vindt om een goed gevulde Paper Snake op de deurmat hoor
ploffen in plaats van een naar beneden
dwarrelend envelopje.
Het klusseizoen komt eraan en dat kunt u
ook zien aan de inhoud van deze Paper
Snake. Een verhaal over tellers en een
verhaal over vering. Er is dus weer genoeg te doen (indien nodig en/of gewenst).

fax 040-2570242

WWW.COBRACLUB.NL
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REDACTIONEEL

Ik ben dit jaar ook weer naar de Ardennen geweest en heb daar weer een leuk
weekend gehad. Misschien voor de laatste keer in het kasteel maar wellicht vinden we iets anders om te overnachten
maar ik hoop wel dat het Ardennenweekend op de agenda blijft staan.
Net als vorig jaar wil ik weer eens iets
nieuws met en in de Paper Snake. Omdat ik vorig jaar geen enkel idee van de
leden heb gekregen, heb ik ook niets veranderd. Nu dus weer een poging dus als
u iets weet om in de Paper Snake te zetten dan hoor ik graag van u. Wellicht
bent u nog lid van een andere (auto)club
En kunt u ideeën uit dat andere clubblad
halen.
Mickel Goossens
Inhoudsopgave:
Techniek: vering
Ardennenweekend 2003
Techniek: spiegels in engels
Techniek: tellers

Blz.
7
12
23
28

Copijdata Paper Snake voor 2003
Paper Snake 6
23 november
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P(R)IETPRAAT

Hallo Cobravrienden,
Zo aan het eind van het Cobra-seizoen kunnen we toch wel terugkijken op een seizoen met prachtig weer. Zo'n zomer hebben we al even niet meer gehad die was
dan ook erg welkom. Natuurlijk hoort bij dit weer ook de nodige Cobraritten en kilometers. Dubbel genieten dus.
Het Ardennenweekend is wederom een groot succes geworden. Met een mooie
groep hebben we weer genoten van het weekend wat natuurlijk weer te snel voorbij
is. Ondanks dreigende weersberichten voor het weekend hebben we het droog gehouden in en om de schitterende omgeving van het Kasteel. Alleen op de terugweg
begon het wat te druppelen maar dat mocht de pret niet drukken. Waarschijnlijk was
dit het laatste jaar dat we van het kasteel van Tijs Blom gebruik konden maken. We
proberen uiteraard het Ardennenweekend op de agenda te houden en we zijn dan
ook aan het uitkijken naar een alternatief. Wie iets weet mag het zeggen.

Het een en ander welliswaar tegen een vergoeding.
Deze vergoeding bedraagt € 30,- en omvat;
- werkzaamheden aan de teller
- Batterij CR2032 3V
- De verzendkosten terug naar de eigenaar.
De bedoeling is dan dat een ieder de teller opstuurt naar mij in een beschermende
verpakking.
De teller zal door mij met de grootst mogelijke zorg worden behandeld echter;
De werkzaamheden aan - en de verzending van de teller geschieden geheel voor
het risico van de eigenaar.
Op geen enkele wijze is er aanspraak te maken in geval van beschadiging en of
niet funktioneren van de teller.
Voor diegene die zelf de batterij gaat vervangen:
Ik hoop dat de uitleg over demontage van de teller voldoende is.
Voor diegene die het liever niet zelf doen neem kontakt op met mij.
Met vriendelijke groeten,
M.J.Bloemen
Beetzlaan 3
3762 CA Soest
Tel: 035-6021951 (na 20:00)

De laatste pubmeeting van het jaar hebben we alweer geluk met het weer en het
zonnetje staat dan ook aan een mooie blauwe hemel. Zo in het het zonnetje is de
temperatuur ook goed te hebben en onder het genot van een drankje is het dan ook
weer zo tijd om te gaan. De opkomst is met, meen ik, 11 cobra's ook goed te noemen.
Nu het koudere weer eraan zit te komen, beginnen bij veel Cobravrienden de nieuwe ideeën weer op te borrelen om de Cobra nog beter en fraaier te maken. Het resultaat wil ik natuurlijk graag zien op een pubmeeting in het nieuwe jaar.
Wat er ook weer aan zit te komen is de jaarlijkse ledenvergadering. In de volgende
Paper Snake vindt u de details. Ik hoop u daar te ontmoeten.
Met vriendelijke groeten,
Piet Wijn
Zeeweg 40
1931 VJ Egmond aan Zee
Nederland
℡ +31725062429
ª +31653750223
voorzitter@cobraclub.nl
piet.wijn@quicknet.nl
4
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TECHNIEK

Een tijdje geleden kreeg de club dit mailtje.
Hallo,

SOEST- Juni 2003
Onderwerp:
Digitale kilometertellers van ETB Instuments Ltd , voor vooral de Pilgrim Cobra
bezitters.
Vroeg of laat krijgt diegene met een kilometerteller van ETB Instruments Ltd met
een digitale display een klein probleem.
Dit kleine probleem is dat de display op den duur vager en later helemaal niet meer
de gereden kilometers weergeeft.
De teller funktioneerd dan alleen nog maar als ritteller.
Dit heeft mij bewogen om de teller open te maken en de oorzaak te achterhalen.De
oorzaak van dit euvel is de backup batterij in de teller.
Deze raakt op den duur leeg mede doordat de teller niet continue onder spanning
staat.
Het open maken van de teller ging niet gemakkelijk want het huis van de teller en de
afwerkrand bleken machinaal gesealed te zijn.De afwerkrand en het huis zijn alleen
te scheiden door de afwerkrand aan de achterzijde terug te buigen zodat deze langs
de rand van het tellerhuis kan.
Dit is een geduld werkje omdat bij geweld de afwerkrand uit zijn verband wordt
gebracht en dit is niet meer netjes te verhelpen.
Mij heeft het de nodige tijd gekost mede omdat ik niet wist wat ik tegen zou komen
en vooral de teller niet wilde vernielen..
De teller was uiteindelijk uit elkaar en er bleek een knoopcelbatterij in te zitten .Type
CR2032 3V
De knoopcel is overal te koop bij iedere elektronicazaak.
De batterij is uitgewisseld en de teller weer in elkaar gezet. De gereden
kilometerstand was gereset naar 0 km.Het resetten is misschien te voorkomen door
de teller onder spanning te houden wanneer de batterij wordt verwisseld echter dit
weet ik niet zeker omdat dit bij mijn teller niet meer te proberen was.
Nu heb ik de afwerkrand niet opnieuw om de rand van het tellerhuis gebogen.
De reden hiervan is dat wanneer de teller evt. opnieuw uit elkaar moet, de
afwerkrand weleens zou kunnen bezwijken en dat wil niemand.
Ik heb de beide delen aan elkaar gekit en dat gaat prima. De kitrand zit achter de
chromen afwerkrand en wordt zelfs onzichtbaar als de teller in het dashboard wordt
geplaatst.
Nu kan ik mij voorstellen dat niet iedereen dit een geslaagd tijdverdrijf vindt en
daarom stel ik mij beschikbaar om voor een ieder dit dat wil, de teller te voorzien
van een nieuwe batterij.

24

Paper Snake 5-2003

Ik ben Dirk van Doesburgh. Ik heb twee vragen:
Waar is uw Club?
en Zou ik mijn Cobra bij u in elkaar kunnen zetten.
(Want mijn vader heeft de garage al in beslag genomen)
oh ja ik ben 14 ik hope dat dat geen probleem is.
Als u uw antwoord naar itsmedvd@hotmail.com zou willen sturen
zou ik dat zeer op prijs stellen.
Dank u wel voor uw tijd,
Dirk

ATTENTIE !!!!!
In het LPG artikel van de vorige Papersnake is een foutje geslopen. Het – teken is
weggevallen voor de -40°C waarbij Propaan verdampt. Nu zal het iets duidelijker
worden.

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
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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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TECHNIEK
Another neat solution is shown
in photo 9, with a fitting for a
spun alloy bullet type mirror
attached directly to the windscreen pillar. This is another of
my favourite solutions which
looks good and provides good
visibility.

In addition to the normal, and less effective mirror (photo 4 type) fitted low down
on the passenger side of Eric Rayner’s
car, he has fitted the mirror shown in
photo 10 higher up on the windscreen
pillar to improve rearward visibility. He
says that the one on the driver’s side is
great but the one on the passenger side
(shown here) is not really large enough.
Both mirrors are 80 mm across and he
says they are also available in 100 mm
diameter from Europa Specialist Spares
and need only minor modification to fit.

Photo 11, while not strictly on topic, shows the interior mirror fitted to a genuine 289
that was racing at the Nurburgring at the Old-timer Grand Prix meeting. I have
never seen one of these on a replica, nor the neat packing piece fitted under the
screen brace to compensate for the rearward tilt of the screen. Most people mount
centre mirrors on the scuttle (as on the original cars) or on the centre screen brace
(where fitted), although in this position they do tend to vibrate more.

Paper Snake 5-2003

Qua uiterlijk zit het met onze “heilige slangen”meestal wel goed. Zo ook met het motorische gedeelte. Als je onder de motorkap kijkt, kom je meestal wel wat staaltjes
van huisvlijt tegen, welke de nodige uurtjes en euro’s hebben gekost. Helaas geldt
dit niet voor de opzet en afstelling van het onderstel. Dit is toch wel vaak een ondergeschoven kindje. Diegene die aandacht heeft besteed aan het onderstel of daar
hulp voor heeft ingeroepen, zijn op de vingers van een hand te tellen. Zij zijn het, die
dan ook hun moeite beloond zien met een behoorlijke wegligging en handelbaarheid
van hun “heilige slang”. Anderen hebben meestal de bouwhandleiding van de fabrikant gevolgd en dat is op zich ok, was het niet dat deze configuratie slechts een
richtlijn is. Wat je dan krijgt is een auto die, zachtjes gezegd, niet prettig is in de omgang en helaas in sommige gevallen zelfs levensgevaarlijk kan zijn, omdat hij in extreme situaties niet meer is te corrigeren. Het punt dat je in zo’n situatie terecht komt
is bij veel Cobra’s erg snel bereikt. Ik heb het dan over wegschuiven over de vooras
en/of onvoldoende tractie achter, uitbreken bij remmen of zelfs stuiteren van de
achterwielen bij alleen maar gas loslaten. Afremmen op de motor is dan al een operatie op zich. Oorzaak hier is dat het gewicht te ver naar voren ligt.
Ook waggelen of in een rare cadans terechtkomen van de auto op een weg waar
het asfalt “golft”. B.v. op een landweggetje waar een golfpatroon is die constant
doorgaat en de auto kort na elkaar dan weer diep in de veren dwingt en dan weer
omhoog gooit en jou het gevoel geeft totaal de macht over de auto te verliezen. Het
lijkt dan wel of de 4 veerdempers er een eigen tijdschema op na houden om de auto
weer op de normale rijhoogte te brengen. Niet zo gek, want er hoeft maar iets te gebeuren en je belandt in de naastliggende sloot. Oorzaak hier is te lichte veren en te
straffe demping. Als je rustig rijdt zal dit voorval niet zo snel opduiken, maar gezien
het feit dat wij allen toch wel eens stoute jongens zijn en oom agent niet altijd aanwezig is om ons in het gareel te houden, komt het wel eens voor dat we dit zelfde
weggetje met een illegale snelheid afraffelen en zo tot de ontdekking komen dat je
dat beter niet had kunnen doen. Je hebt dan ineens de inside scoop wat betreft de
wet van Murphy!
Zelf heb ik zo’n ervaring met mijn Pilgrim gehad, waarbij de door de fabrikant aanbevolen veren waren gemonteerd van 450lb voor en 550lb achter. De gemonteerde
AVO-dempers, welke zeker tot de betere behoren, kunnen al dat geweld niet mannen. Mijn ogen zijn geopend door de actie van een andere Pilgrim-eigenaar die de
auto had laten afveren door de jongens van White-Power.
White power is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het fabriceren en opzetten en
afstellen van veersystemen voor de auto en motorsport. Zeker geen amateurs.
De Pilgrim waar zij hun licht over hebben laten schijnen was nadien, wat wegligging
betreft, niet meer te herkennen. Het enigste wat zij hadden gedaan was voor 600lb
en achter 700lb veren monteren en de AVO’s laten zitten. Die waren ok! Alleen de
demping was teruggesteld tot 4 klikjes. Onder de motorkap lag een 2,9V6 scorpiomotor.
Nu zal je zeggen: ik heb een Dax, dus dat probleem heb ik niet. Dan wil ik daar best
eens met je over in discussie, want de meeste Daxen rijden met een gasbel achterin en 4 x 175lb veren aan de dempers. Dat is vragen om ellende. De nieuwere
Daxen hebben 4 x 225lb veren, maar ook dit is niet genoeg, zeker als je bedenkt dat
dit een opzet is voor een benzinetank, die toch wel iets lichter is dan de gasinstallatie! De voorveren van Dax zijn 350lb. Ook niet zo dik bemeten.
Paper Snake 5-2003
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Vrijwel niemand heeft er een idee van hoe hun wagen, na wat aandacht, werkelijk
zou kunnen rijden en worden misdragingen van het onderstel steevast afgedaan als
“karakter”. Jammer!
Dit is een regelrechte ontkenning van het potentieel van je wagen.
Laten we eens beginnen met te omschrijven hoe de ideale Cobra er qua gewichtsverhouding zou moeten uitzien en hoe we dit moeten vertalen naar de veren en
dempers. Stel je eens voor, je bouwt een auto van 1000/1100 kg, je hangt daar een
motor in met raketspecificaties die, normaal een auto van ongeveer het dubbele gewicht, op de kwart mijl je niet voor Jan met de korte achternaam laat staan en dat
alles in een body die is ontworpen in een tijd waarin de windtunnel nog niet werd
gebruikt. Ongewenste lift i.p.v. downforce.
Op de body na, flikken ze het in de F-1 tenslotte ook, alleen kost zo’n “kartje”een
slordige paar miljoen! Wij mindere goden zullen het met een paar UMP-profieltjes
en wat emmers kunsthars moeten doen.
De kunst is om het gewicht zo te verdelen dat het aangrijppunt van het middelpunt
vliegende kracht, exact aangrijpt in het midden van de auto. Daarbij moet de vering
de auto als een boot over een stil water laten “glijden”, waarbij de wielen elke oneffenheid moeten slikken zonder dit door te geven aan de bovenbouw en ook geen
tractie mogen verliezen en ook nog eens al dat hoefgetrappel in goede banen moeten leiden. Natuurkundig gezien is dit alles onverenigbaar, dus je bouwt een machine die in alles een bijna politieke taak heeft alle partijen te laten samenwerken en
maar te hopen op de goede afloop. Het blijft ten alle tijden een compromis! Dat is
ook de reden dat in de racerij er voor elk circuit een andere opzet is van het onderstel, de remmen, sproeierbezetting of motormanagment, overbrengverhoudingen
van bak en cardan en ga zo maar door…….
Wat wij proberen te bereiken is een goed “gemiddelde” en dat heeft zo zijn nadelen,
alleen moeten die natuurlijk tot een minimum worden beperkt!
Om voor een toch zo groot mogelijk publiek een kit op de markt te brengen die betaalbaar is, hebben de fabrikanten nogal wat concessies moeten doen. Met name
het gebruik van de donorauto is budgettair en voor de (SVA) keuring een niet onbelangrijk onderdeel. Aangezien Dax en Pilgrim verreweg het leeuwendeel uitmaken
van de vloot Cobra’s in Nederland, zal ik me hiertoe beperken, maar de tips zijn universeel.
Bij Dax kan de motor niet (veel) meer naar achteren, die heeft al zo’n kort aandrijfasje en dat zou alleen maar problemen brengen om deze nog korter te maken. Het
kan wel, maar dan moet je het staartstuk van de bak exact voor het cardan uitlijnen.
Anders gaat de boel wringen.
Bij Pilgrim ligt de motor behoorlijk ver naar voren en dat is de reden dat je in deze
auto lekker veel beenruimte hebt, omdat hier de uitlaatspruitstukken geen voetruimte afsnoepen. Toch is het hier geen overbodige luxe om de motor zo ver mogelijk
naar achteren te (ver)plaatsen. Op zich geen moeilijke ingreep, omdat bij Pilgrim de
motorsteunen los worden bijgeleverd en deze daarom makkelijk zijn aan te passen.
De tunnel zal ietwat verbouwd moeten worden en om te beginnen kan je de accubak 8cm naar achter brengen. Tevens kan je de accubak een stuk inkorten, omdat
de huidige accu’s in een kleinere maat zijn te krijgen. Kwestie van de lasjes voorzichtig doorslijpen en wat materiaal verwijderen. Vanaf de binnenzijden van de
chassis balken kan je verticaal een lijn omhoog trekken en daar de plaat naar binnen vouwen om ruimte te maken voor de uitlaatspruitstukken.
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Photo 6 illustrates the bullet type fitting
similar to that was fitted to original
427s (as in photo 1) and as such is
also a popular fitment on many replicas. In standard form it provides visibility similar to that of photo1 but it
does not rotate due its two bolt fixing.
However in this example, the owner
Axel Fleischer has improved its position by fitting a profiled block machined from alloy fitted beneath the
mirror. Aesthetically, this is one of my
favourite solutions although I think it
would be better if the block were
chromed to match the mirror. This is
type of mirror I have fitted to my car, but without the lifting blocks, err… so all I see
is rear wing basically.

Photo 7 shows a fitting purchased from a motorcycle
accessory shop and while
very functional, it looks as if it
was, well, bought from a motorcycle accessory shop. It is
attached rather neatly however via a tapped hole in the
windscreen’s side pillar.

Photo 8 shows another motorcycle
mirror fitting, attached in the same
way as photo 7, but in this instance
its source is less obvious. It would
be better to my mind if the arm attached to the mirror could be shortened in some way to be about 2/3rd
the length it is. This mirror is fitted
to Harald Henschel’s car, the Chairman of the German CRC.
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Dax supply another type of mirror (photo 3) that
mounts directly to the screen pillar and which
has a slightly better appearance, although I am
not sure whether you can still attach wind wings
with this mirror fitted.

Photo 4 shows the fitting that, in
pre-SVA days, used to be
amongst the most popular fitted
to Cobras, but unfortunately it
suffers from two problems. It
gives very poor visibility on most
427s and has the added disadvantage that it can rotate in its
mounting socket as wind pressure builds up. This latter problem can be overcome but requires custom modification –
barely worth it for a mirror that
doesn’t allow you to see to the
rear.
The fitting shown in photo 5 is a
variation of the type shown in
photo 4 but is better in that it
extends high enough to allow
rear visibility. This example fitted to a German CRC member’s car has been modified so
it does not rotate. From an aesthetic point of view however it is
lacking, at least to my mind.
(Note the sticker fitted to this
car that informs any police that
stop the driver that he is their
“partner”). I believe that in the
UK Pilgrim sell a similar type of
this mirror with the longer arm.
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Je zal de tunnelplaat die aan de onderzijde van de accubak zit iets omhoog moeten
buigen en vast maken aan de nieuw gepositioneerde accubak. Met het verwijderde
materiaal zal je de “gaten” moeten opvullen/dichten. Eventueel een klein plaatje gegalvaniseerd staal van dezelfde dikte ergens op de kop tikken is zeker een nettere
optie om het er “nieuw” te laten uitzien. Als je vanaf de chassisbalken recht omhoog
gaat (+/- 7,5cm), komt de gaspedaal positie, die al is voorbereid, niet in gevaar.
Wellicht dat je het pedaal iets moet veranderen van vorm. Rechts heb je wat meer
de ruimte dus maak het jezelf daar niet al te moeilijk. Wel netjes werken en de stevigheid van het geheel niet uit het oog verliezen, want de beplating maakt onderdeel
uit van het chassis, hetzij in geringe mate. Mogelijk dat de kachel moet verhuizen
naar de rechter voetruimte. Zo creëer je genoeg ruimte om b.v. een Ford 302 (5.0l)
ongeveer een 9cm naar achter te verplaatsen. Voordeel daarbij is dat de bijbehorende T-5 Borg Warner bak met zijn versnellingspook precies voor de opening in de
tunnel uitkomt. Ook voor de 2,9V6 is dit een ingreep die is aan te raden, maar hier
moet je wel het gat van de pook naar achter verplaatsen evenals de handremhevel.
Je hebt er waarschijnlijk geen idee van hoe zwaar deze motor is! Zelf heb ik deze
ombouw gedaan van 2,9V6 naar 5,0V8 en op de weegschaal was de auto met V8
10kg lichter! Zowiezo zinvol om hier wat aandacht te besteden aan het totaal gewicht, want als je kans ziet om zo’n 15-20kg kwijt te raken kom je net onder de
950kg terecht en dat scheelt je net een belastinggroep! Wel gaan keuren met een
zo goed als lege tank natuurlijk! Deze ingreep maakt dat de Pilgrim heel wat van zijn
toch wel wat koplastige karakter kwijtraakt. Breng je b.v. de accu naar de kofferbak,
dan win je nog eens wat punten. Of deze ingreep ook lukt met een Chevy 350 weet
ik niet. Kan best, maar dan wordt het echt millimeteren! Meten is weten, zei eens
een wijs man! De tank is bij de Pilgrim weer wel op de betere plaats gemonteerd.
Op de achteras ligt hij het maximale naar voren en kan zo bijna geen “kontlastige”
problemen geven. Bij de Dax heb ik toch wel een wens in die richting. Graag zag ik
dat de tank desnoods van vorm verandert en zo mogelijk ook naar boven de achteras verhuist. Voor diegenen die dan bang zijn kofferruimte kwijt te raken, moeten
zich bedenken dat de bodem van de koffer weer een “tankdikte” kan zakken. Voor
bagage heb je dan dezelfde ruimte en wil je gewoon een blokje om, kan je dat doen
met het voordeel dat de auto beter stuurt!
Bij de ideale auto is het gewicht gelijk verdeeld over de voor- en achteras.(50%50%). In het geval van de Cobra is het gewenst te streven naar 45% voor en 55%
achter (bestuurder en evt. duo meegerekend!) , om zo voldoende tractie te behouden op de achteras. In de praktijk komt dat ongeveer neer op 50%-50% “leeg”. Een
zak met het gewicht van de berijder (en bijrijder) kan een goede hulp zijn. Ook is het
zinvol om te proberen het gewicht zo laag mogelijk in te bouwen om b.v. overhellen
te voorkomen. Dit vergalt ook het weggedrag!
De Amerikanen leggen het bloc zelfs een 4cm naar rechts om de verdeling optimaal
te maken en bijkomend voordeel is dat je meer ruimte voor de pedalen overhoud.
Voor auto’s met het stuur rechts natuurlijk de boel spiegelen! Ami’s bouwen het
chassis op die plaatsen toch wat ruimer, want zij willen het liefst een big bloc monteren. Bij de Engelse kits heb je deze mogelijkheid niet. Het chassis is te smal en
meestal is de startmotorpositie het probleem.
Het zou erg helpen als je de beschikking zou hebben over 4 weegschalen die je
100% waterpas kan opstellen en een bereik hebben van zeg 500kg. Tijdens de
bouw moet je deze dan met assteunen plaatsen onder de bevestigingspunten van
de draagarmen, ongeveer daar waar de wielen komen. Zo kun je bij elke montage
zien wat de verhouding word bij al je handelingen.
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Iedere schaal moet tenslotte hetzelfde aangeven bij een zo goed als afgebouwd
chassis. Ben je zover? Dan pas het chassis op de wielen zetten en weer op de
schalen plaatsen. De waarden moeten dan gelijk zijn. Niet? Dan de veer met de
laagste waarde opdraaien of de veer met de hoogste waarde omlaag draaien. Zo
rondom de zaak “afwegen” en als je de veren met de hand op spanning hebt gezet
(kom hier later op terug!) kan je alleen maar die met de laagste waarde indraaien!
Even uitleggen waarom dit zo moet.
Stel je meet op het LV wiel 250kg en RV 200kg, LA 300kg en RA 350kg! Dan kun je
stellen dat de auto “gedragen”wordt door het LV en RA wiel en de andere 2 wielen
er voor zorgen dat de auto recht blijft staan net als de zijwieltjes van een kinderfiets
dat doen. Tijdens het rijden zal de auto bij inveren RV minder snel op de rijhoogte
terugkomen dan LV en zo gaat dat achter ook, alleen rij je met de achterzijde een
fractie van een seconde later over het “obstakel” heen. De auto zal dan en waggelachtige veerbeweging willen gaan maken. Bij lage snelheden is dit niet storend,
maar geef je jouw slang de sporen, dan gaan dit soort afwijkingen opvallen, zoniet
storen. Nu heeft niet iedereen de beschikking over soortgelijke weegschalen en omdat dit professioneel te laten uitvoeren, kost nogal wat, daar dit een tijdrovend karwijtje is. Je kunt dit enigszins omzeilen door de wartel van de veren op de schokbreker, met de hand aan te draaien tot je niet verder kan. Doe dit met alle veren en je
kunt er van uit gaan dat je op alle veren dezelfde voorspanning hebt staan. Nu moet
je nog iets anders doen, namelijk de hoogte van het chassis bij de beide wielen op
dezelfde as in uitgeveerde toestand controleren. Deze moeten hetzelfde hoogteverschil hebben. Ik weet uit ervaring, dat bij mijn Pilgrim de rechter onderste schokbrekersteun te ver naar binnen op de draagarm stond. Hoogteverschil van het rechter
en linker wiel t.o.v. het chassis was aanzienlijk en zo gaat je hele weeg/afstel verhaal de mist in! Ik heb toen de gaten van de steun op de draagarm +/- 1cm verplaatst.
Nu komen we op het probleem van de te slappe veren. De meeste van ons moeten
de veren een behoorlijk eind opschroeven om de wagen op de goede rijhoogte te
krijgen. Zonder weegschalen kan je, gezien het bovenstaande, onmogelijk een goede afstelling krijgen. Nu komen we bij White Power! In de meeste gevallen zijn de
meegeleverde veren te slap. Op de mannen bij Pilgrim na, die hebben het licht gezien! Zij leveren bij een V8 600lb/700lb veren! De theorie die hieraan ten grondslag
ligt, is tegenovergesteld van die welke over het algemeen voor waar wordt aangenomen: comfortabele veren en straffe demping voor als het nodig is. Helaas is de werkelijkheid anders! Straffere veren en lichtere demping! Het werkt zo: de veer moet in
staat zijn om de wagen bij belasting zo snel mogelijk weer op de goede rijhoogte
terug te brengen. Dit doet een “hardere” veer gemakkelijker dan een “softe”. Om
toch het comfort niet uit het oog te verliezen, kan je niet zomaar een hardere veer
monteren, dus dit is een kwestie van uitproberen. Omdat je niet je schuurtje vol wilt
hebben liggen met ongebruikte nieuwe veren, is het hier wijs even informatie in te
winnen bij mensen die daar ervaring mee hebben.
De schokdemper is alleen bedoeld om “naijlen” van de veer te dempen. Een schokdemper die 50%-60% dempt is absoluut een hoogvlieger. Bij personenauto’s ligt dit
gemiddeld op 45%-50% nieuw en gebruikt is een demper die 25% dempt verre van
versleten. Laat je niets wijs maken door de zogenaamde kwikfitters. Daar zijn je
dempers altijd aan vervanging toe, net als je accu en je banden! Een Pilgrim met de
meegeleverde 450lb en 550lb veren geven de auto een wegligging die niet bij een
Cobra-cloon past. De auto heeft een eigen wil en is zenuwachtig wat zijn rijgedrag
betreft.
10
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TECHNIEK
Difficult subject #1: …..Mirrors
This article is about the side mirrors fitted to Cobras 427s and is the first in what
may, or may not, become an occasional series in Snake Torque and which sets out
to show how members have tackled some of the problems that most Cobra owners
face in one way or another.
Now everyone knows that it is impossible to see into the future, but in the average
427 it is just as challenging to see into the past (where you’ve just been) using the
side mirrors because they normally reflect a great view of the rear wheel arches, or
the grass verges out to the sides of the car, and that is about all.

My research indicates this problem
was inherent on the original Cobras.
From the pictures I have reviewed in
a variety of books, (for example “AC
Cobra”, Rinsley Mills; “Original AC
Ace and Cobra” by the same author)
the 427s appear to have the bullet
type side mirror (Photo 1) which reflect very little of what is actually to
the rear of the car.

Today, the SVA regulations require that side
mirrors should clearly enable the driver to see
an object placed in a certain position that is
actually to the rear of the car. Photo 2 illustrates the mirror that many members are fitting
to get through the SVA and it meets all requirements, not just with respect to rearward
visibility, but also radius of the edges etc.
While it enables the driver to see the required
object, it is not the best aesthetically. It is also
nothing like the mirrors used on the originals.
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Verplaats je de 550lb veren naar voor en monteer je 700lb veren achter en breng je
de demping terug naar ongeveer 4 klikjes (24 clicks AVO’s), dan ken je de wagen
qua rijgedrag niet meer terug! Comfort is toegenomen, ondanks de stuggere veren
en de handelbaarheid is ook met sprongen vooruit gegaan. Tevens blijkt dat, indien
je deze veren op de eerder omschreven manier monteert, de wagen gelijk op de
goede rijhoogte staat. Geldt alleen voor de MK3! Verleg je de motor naar achter,
zou ik de achterveren zelfs op 750lb kiezen. De MK2 heeft zeer beperkte mogelijkheden om zo’n upgrade op los te laten, maar waar een wil is………..
Bij de Dax gaat de ingreep op dezelfde manier, alleen hoef je hier niet echt te controleren of de schokbrekersteun correct zit. Bij Dax is de symmetrie meestal perfect
voor elkaar, tenzij je schade vermoedt. Wel zou ik wensen dat de bovenste schokbrekerpijpjes in het chassis achter ongeveer 2 à 3 cm verder naar binnen waren geplaatst en de bovenste steun voor ook 2 à 3 cm hoger geplaatst was. Dan klopt de
opzet nog beter, zeker voor diegene die de wagen zo laag mogelijk willen afveren.
Vanwege tractie redenen is het ook niet goed de achterveren te hoog op te schroeven. Een goed beeld is dat de kont iets verder in de veren staat dan voor. Bij de Dax
zal je nog stijvere veren moeten gebruiken, omdat de auto zo’n 150kg zwaarder
weegt. Bij de Dax zijn voorveren aan te raden van 650lb en achter 350lb (of zelfs
375lb bij LPG-inbouw!). Wel even kijken of je het oude of nieuwe type schokbrekers
hebt! De ene heeft 8 inch lange veren en de andere heeft 12 inch veren. Ook kijken
naar de inwendige diameter (I.D.) Dit kan zowel 1,90 inch als 2,25 inch zijn. Ook
hier weer de demping terug op 1 zetten en proberen klikje voor klikje op te voeren
tot je de gewenste demping hebt. Test dit niet op de snelweg, maar ergens op een
weggetje met een wasbordprofiel. De demper moet de veer in staat stellen om de
oneffenheid makkelijk te kunnen volgen zonder tegen te werken. Bij het uitveren
moet de demper de veer afremmen om te voorkomen dat hij voorbij het punt van de
goede rijhoogte komt. Dit kan niet exact en het is normaal dat de auto iets hoger uitveert en dan weer inzakt tot de goede rijhoogte. De ingaande slag wordt ook wel
gedempt, alleen dit is om te voorkomen dat het wiel los komt van de weg en daar is
iets minder weerstand voor nodig dan voor de uitgaande slag. Ideaal zou zijn dat je
de ingaande en uitgaande slag apart kon instellen, maar dan ga je een onbetaalbare schokbreker fabriceren, dus we zullen het ook hier met een compromis moeten
doen!
Veel succes bij je onderstel-upgrade!
Jelle Schalk.
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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
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We werden in een oude Bedford geladen die ons kreunend en zwoegend naar
de wildernis reed. Daar stonden de everzwijnen ons al op te wachten in de hoop
iets lekkers toegeworpen te krijgen. Vervolgens waren daar koeien, paarden, ossen,herten, en achter gaas beren, lynxen en vossen. Volgens mij was dat het
wel en na 1½ uur reden we het wildpark weer uit. Het volgende item op de agenda was het museum waar ieder die dat wilde de geschiedenis van de grotten en
omgeving noch eens rustig kon bekijken en nalezen. Ondertussen was de dag al
een flink eind gevorderd en begon de honger diverse mensen parten te spelen.
Gelukkig waren de Belgische frieten dichtbij en met een redelijke gevulde maag
begaven we ons naar de auto’s om de terugtocht te aanvaarden, wat overigens
maar 15 kilometer was. Na terugkomst op het kasteel kon ieder weer wat bijkomen alvorens de avondmaaltijd bij “Chez Ali” te gaan nuttigen. Het werd weer
een reuze gezellige avond tot in de kleine uurtjes. Na het clubontbijt op zondag
was het al weer tijd om in te gaan pakken. Toen iedereen klaar was ging een
deel van de mensen een boswandeling maken en een ander deel maakte een
rondrit. Rond een uur of 1 vetrokken we voor de terugrit richting Nederland. Piet
had een werkelijk prachtige binnendoorroute uitgestippeld die ons dwars door de
Ardennen voerde, via Francorchamps via de oude smokkelaarroute bij Vaals
naar Sittard waar we ons afscheidsdiner hadden besproken.
Vanaf het moment van vertrek uit Nederland tot zondag 16.30 in Sittard ,nog
geen kilometer van het restaurant, hadden we prachtig zonnig weer gehad.,
maar toen was het over. We stonden net op tijd onder de overkapping van een
benzinestation toen de hel losbrak.. De weg veranderde in een rivier en we waren genoodzaakt om halt te houden. Iedereen zette de kap op de auto en na een
half uurtje konden we de laatste kilometer naar het restaurant afleggen.
Hoewel dit viel nog niet mee,want het werd een zoektocht door half ondergelopen straten waar we verschillende keren verkeerd reden. Uiteindelijk waren we
in restaurant “De Ophovener Molen”waar Ricky en Ton(ook Cobra-lid) ons, als
bevlogen gastvrouw en heer met liefde voor hun vak, onthaalden op een exclusief en zeer smakelijk diner, waarmee we op gepaste wijze het weekend afsloten.
Fons Saras
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Na weer een keer of 2 het kasteel rond te zijn gewandeld op verschillende verdiepingen vonden we uiteindelijk de keuken waar de club voor diverse drankjes
had gezorgd en ieder gezellig aan het kletsen sloeg. Al snel bleek dat Piet binnen de club op een prettige en duidelijke manier een natuurlijke leidersrol vervulde die door iedereen werd geaccepteerd en eindeloze discussies voorkwam. Na
met wat mensen kennis gemaakt te hebben was het tijd om te gaan eten in het
plaatselijke etablissement “Chez Ali”, die voor een redelijke prijs een heerlijke
maaltijd voorschotelde. Aart zag af van zijn voorgenomen plan om spaghetti te
bestellen en eens wat anders te proberen. Toen hij echter zijn hoofdgerecht
kreeg voorgeschoteld , een aantal overigens heerlijke garnalen met wat witte
rijst, bleek dit goed in zijn holle kies te passen maar beslist onvoldoende om zijn
honger mee te stillen. Hij had spijt als haren op zijn hoofd en besloot maar de
restanten van anderen tot zich te nemen om zijn maag verder te vullen. Na een
erg gezellige avond keerden we om 11.00 uur terug naar het kasteel. Onder de
weldadige warmte van de open haard werd het nog een gezellige avond voor dat
iedereen zijn bed opzocht. De volgende dag was het om 9.00 uur uitstekend ontbijten met vers stokbrood geheel verzorgd door de club. Inmiddels was het aantal cobra’s door de komst van Nigel uitgegroeid tot 13 stuks, waar het bij zou blijven. Om 10.30 uur vertrokken we naar Han-sur-Lesse waar de bekende grotten
zich bevinden. Piet had voor iedereen het hele pretpakket van Han ingekocht
wat een bezoek aan de grotten inhield, een safaritocht en een museumbezoek.
We waren dus de hele dag onder de pannen. Al snel kachelden we met het
treintje richting grotten. Terwijl de gids zijn verhaal tweetalig afdraaide, wandelden we langs de druipstenen.Voorzover ik kon zien waren de grotten nog niet
veranderd. Alleen de licht- en geluidsshow in de grote zaal was aangepast aan
de eisen van de tijd terwijl het grotbezoek nog steeds werd afgesloten met een
kanonschot. Na een versnapering te hebben genuttigd op het terras buiten de
grot liepen we terug naar Han waar ons een echte Belgische safari wachtte. We
werden in een oude Bedford geladen die ons kreunend en zwoegend naar de
wildernis reed. Daar stonden de everzwijnen ons al op te wachten in de hoop
iets lekkers toegeworpen te krijgen. Vervolgens waren daar koeien, paarden, ossen,herten, en achter gaas beren, lynxen en vossen. Volgens mij was dat het
wel en na 1½ uur reden we het wildpark weer uit. Het volgende item op de agenda was het museum waar ieder die dat wilde de geschiedenis van de grotten en
omgeving noch eens rustig kon bekijken en nalezen. Ondertussen was de dag al
een flink eind gevorderd en begon de honger diverse mensen parten te spelen.
Gelukkig waren de Belgische frieten dichtbij en met een redelijke gevulde maag
begaven we ons naar de auto’s om de terugtocht te aanvaarden, wat overigens
maar 15 kilometer was. Na terugkomst op het kasteel kon ieder weer wat bijkomen alvorens de avondmaaltijd bij “Chez Ali” te gaan nuttigen. Het werd weer
een reuze gezellige avond tot in de kleine uurtjes. Na het clubontbijt op zondag
was het al weer tijd om in te gaan pakken. Toen iedereen klaar was ging een
deel van de mensen een boswandeling maken en een ander deel maakte een
rondrit.druipstenen.Voorzover ik kon zien waren de grotten nog niet veranderd.
Alleen de licht- en geluidsshow in de grote zaal was aangepast aan de eisen van
de tijd terwijl het grotbezoek nog steeds werd afgesloten met een kanonschot.
Na een versnapering te hebben genuttigd op het terras buiten de grot liepen we
terug naar Han waar ons een echte Belgische safari wachtte.
18
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EVENEMENT

26,27 en 28 september 2003
Cobra-Clubweekend Hargimont
In april 2003 werd mijn jarenlange wens werkelijkheid en kwam ik in het bezit
van een Dax-cobra. Sindsdien heb ik de nodige verbeteringen aangebracht met
hulp van Gert en Kees in Hilversum en hoewel er nog het nodige aan mankeerde en ik er nauwelijks kilometers mee had gemaakt waagde ik toch maar de gok
om mee te gaan naar het Ardennenweekend in Hargimont samen met mijn zoon.
Uit alle verhalen had ik opgemaakt dat ik dit weekend niet mocht missen, temeer
daar het de laatste keer was dat het kasteel in Hargimont voor de Cobra-club beschikbaar was.
Op vrijdag 26 september was het om 13.00 uur verzamelen bij de “Witte Bergen”
in Laren. Daar trof ik Piet , Bob, Kees , Gert, Adrie en Carla, met en zonder
aanhang, die ik overigens op dat moment nog niet allemaal kende. Toen iedereen volgetankt was gingen we met 7 cobra’s op pad met Kees als koploper die
met een fikse burn-out de rit van start liet gaan. Overigens hield hij zich verder
keurig aan de maximumsnelheden. Halverwege Utrecht zou Aart bij ons aansluiten die zou wachten bij het benzinestation vlak voor Utrecht. Toen wij passeerden hing hij onder zijn auto en zag of hoorde niets ondanks luid getoeter. Dit betekende het eerste oponthoud en iedereen ging aan de kant. Gelukkig maar voor
even want al snel kwam hij aanstuiven. Vanaf dat moment ging het goed al viel
het niet mee om als groep bij elkaar te blijven door het drukke verkeer en de vele
passerend auto’s. Bij de eerste tankstop na ongeveer 100 km. bleek dat mijn auto niet meer wilde starten omdat de startmotor te heet werd. Ik had eerder die
week getracht dit euvel te verhelpen door de uitlaat rondom de startmotor in te
pakken maar dit bleek niet te hebben geholpen. Gelukkig had ik een normale
versnellingsbak zodat de auto aangeduwd kon worden. Helaas moest ik tijdens
het weekend nog enkele keren de hulp van anderen inroepen. Tijdens de 2e
tankstop bij de grens troffen we nog enkele cobra’s en zo gingen we op weg
voor het laatste stuk. Zonder noemenswaardig oponthoud arriveerden we om
17.15 uur bij het kasteel. En wat voor een kasteel. Achter de grote smeedijzeren
hekken stond een waarachtig sprookjeskasteel wat veel groter was dan ik verwachtte van de foto’s uit het cobrablad. Het was even wachten voor de sleutel
van het hek gevonden was maar toen konden we de oprit op.
Het was tijd om uit te gaan pakken. Beladen met onze spullen betraden we het
kasteel. Binnen was het een doolhof van kamers, zalen, trappen en gangen. Uiteindelijk zijn we met onze slaapzakken neergestreken op de kabouterzolder.
Daarna was het zaak om weer beneden zien te komen.
16
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EVENEMENT

26,27 en 28 september 2003
Cobra-Clubweekend Hargimont
In april 2003 werd mijn jarenlange wens werkelijkheid en kwam ik in het bezit
van een Dax-cobra. Sindsdien heb ik de nodige verbeteringen aangebracht met
hulp van Gert en Kees in Hilversum en hoewel er nog het nodige aan mankeerde en ik er nauwelijks kilometers mee had gemaakt waagde ik toch maar de gok
om mee te gaan naar het Ardennenweekend in Hargimont samen met mijn zoon.
Uit alle verhalen had ik opgemaakt dat ik dit weekend niet mocht missen, temeer
daar het de laatste keer was dat het kasteel in Hargimont voor de Cobra-club beschikbaar was.
Op vrijdag 26 september was het om 13.00 uur verzamelen bij de “Witte Bergen”
in Laren. Daar trof ik Piet , Bob, Kees , Gert, Adrie en Carla, met en zonder
aanhang, die ik overigens op dat moment nog niet allemaal kende. Toen iedereen volgetankt was gingen we met 7 cobra’s op pad met Kees als koploper die
met een fikse burn-out de rit van start liet gaan. Overigens hield hij zich verder
keurig aan de maximumsnelheden. Halverwege Utrecht zou Aart bij ons aansluiten die zou wachten bij het benzinestation vlak voor Utrecht. Toen wij passeerden hing hij onder zijn auto en zag of hoorde niets ondanks luid getoeter. Dit betekende het eerste oponthoud en iedereen ging aan de kant. Gelukkig maar voor
even want al snel kwam hij aanstuiven. Vanaf dat moment ging het goed al viel
het niet mee om als groep bij elkaar te blijven door het drukke verkeer en de vele
passerend auto’s. Bij de eerste tankstop na ongeveer 100 km. bleek dat mijn auto niet meer wilde starten omdat de startmotor te heet werd. Ik had eerder die
week getracht dit euvel te verhelpen door de uitlaat rondom de startmotor in te
pakken maar dit bleek niet te hebben geholpen. Gelukkig had ik een normale
versnellingsbak zodat de auto aangeduwd kon worden. Helaas moest ik tijdens
het weekend nog enkele keren de hulp van anderen inroepen. Tijdens de 2e
tankstop bij de grens troffen we nog enkele cobra’s en zo gingen we op weg
voor het laatste stuk. Zonder noemenswaardig oponthoud arriveerden we om
17.15 uur bij het kasteel. En wat voor een kasteel. Achter de grote smeedijzeren
hekken stond een waarachtig sprookjeskasteel wat veel groter was dan ik verwachtte van de foto’s uit het cobrablad. Het was even wachten voor de sleutel
van het hek gevonden was maar toen konden we de oprit op.
Het was tijd om uit te gaan pakken. Beladen met onze spullen betraden we het
kasteel. Binnen was het een doolhof van kamers, zalen, trappen en gangen. Uiteindelijk zijn we met onze slaapzakken neergestreken op de kabouterzolder.
Daarna was het zaak om weer beneden zien te komen.
16
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Na weer een keer of 2 het kasteel rond te zijn gewandeld op verschillende verdiepingen vonden we uiteindelijk de keuken waar de club voor diverse drankjes
had gezorgd en ieder gezellig aan het kletsen sloeg. Al snel bleek dat Piet binnen de club op een prettige en duidelijke manier een natuurlijke leidersrol vervulde die door iedereen werd geaccepteerd en eindeloze discussies voorkwam. Na
met wat mensen kennis gemaakt te hebben was het tijd om te gaan eten in het
plaatselijke etablissement “Chez Ali”, die voor een redelijke prijs een heerlijke
maaltijd voorschotelde. Aart zag af van zijn voorgenomen plan om spaghetti te
bestellen en eens wat anders te proberen. Toen hij echter zijn hoofdgerecht
kreeg voorgeschoteld , een aantal overigens heerlijke garnalen met wat witte
rijst, bleek dit goed in zijn holle kies te passen maar beslist onvoldoende om zijn
honger mee te stillen. Hij had spijt als haren op zijn hoofd en besloot maar de
restanten van anderen tot zich te nemen om zijn maag verder te vullen. Na een
erg gezellige avond keerden we om 11.00 uur terug naar het kasteel. Onder de
weldadige warmte van de open haard werd het nog een gezellige avond voor dat
iedereen zijn bed opzocht. De volgende dag was het om 9.00 uur uitstekend ontbijten met vers stokbrood geheel verzorgd door de club. Inmiddels was het aantal cobra’s door de komst van Nigel uitgegroeid tot 13 stuks, waar het bij zou blijven. Om 10.30 uur vertrokken we naar Han-sur-Lesse waar de bekende grotten
zich bevinden. Piet had voor iedereen het hele pretpakket van Han ingekocht
wat een bezoek aan de grotten inhield, een safaritocht en een museumbezoek.
We waren dus de hele dag onder de pannen. Al snel kachelden we met het
treintje richting grotten. Terwijl de gids zijn verhaal tweetalig afdraaide, wandelden we langs de druipstenen.Voorzover ik kon zien waren de grotten nog niet
veranderd. Alleen de licht- en geluidsshow in de grote zaal was aangepast aan
de eisen van de tijd terwijl het grotbezoek nog steeds werd afgesloten met een
kanonschot. Na een versnapering te hebben genuttigd op het terras buiten de
grot liepen we terug naar Han waar ons een echte Belgische safari wachtte. We
werden in een oude Bedford geladen die ons kreunend en zwoegend naar de
wildernis reed. Daar stonden de everzwijnen ons al op te wachten in de hoop
iets lekkers toegeworpen te krijgen. Vervolgens waren daar koeien, paarden, ossen,herten, en achter gaas beren, lynxen en vossen. Volgens mij was dat het
wel en na 1½ uur reden we het wildpark weer uit. Het volgende item op de agenda was het museum waar ieder die dat wilde de geschiedenis van de grotten en
omgeving noch eens rustig kon bekijken en nalezen. Ondertussen was de dag al
een flink eind gevorderd en begon de honger diverse mensen parten te spelen.
Gelukkig waren de Belgische frieten dichtbij en met een redelijke gevulde maag
begaven we ons naar de auto’s om de terugtocht te aanvaarden, wat overigens
maar 15 kilometer was. Na terugkomst op het kasteel kon ieder weer wat bijkomen alvorens de avondmaaltijd bij “Chez Ali” te gaan nuttigen. Het werd weer
een reuze gezellige avond tot in de kleine uurtjes. Na het clubontbijt op zondag
was het al weer tijd om in te gaan pakken. Toen iedereen klaar was ging een
deel van de mensen een boswandeling maken en een ander deel maakte een
rondrit.druipstenen.Voorzover ik kon zien waren de grotten nog niet veranderd.
Alleen de licht- en geluidsshow in de grote zaal was aangepast aan de eisen van
de tijd terwijl het grotbezoek nog steeds werd afgesloten met een kanonschot.
Na een versnapering te hebben genuttigd op het terras buiten de grot liepen we
terug naar Han waar ons een echte Belgische safari wachtte.
18
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We werden in een oude Bedford geladen die ons kreunend en zwoegend naar
de wildernis reed. Daar stonden de everzwijnen ons al op te wachten in de hoop
iets lekkers toegeworpen te krijgen. Vervolgens waren daar koeien, paarden, ossen,herten, en achter gaas beren, lynxen en vossen. Volgens mij was dat het
wel en na 1½ uur reden we het wildpark weer uit. Het volgende item op de agenda was het museum waar ieder die dat wilde de geschiedenis van de grotten en
omgeving noch eens rustig kon bekijken en nalezen. Ondertussen was de dag al
een flink eind gevorderd en begon de honger diverse mensen parten te spelen.
Gelukkig waren de Belgische frieten dichtbij en met een redelijke gevulde maag
begaven we ons naar de auto’s om de terugtocht te aanvaarden, wat overigens
maar 15 kilometer was. Na terugkomst op het kasteel kon ieder weer wat bijkomen alvorens de avondmaaltijd bij “Chez Ali” te gaan nuttigen. Het werd weer
een reuze gezellige avond tot in de kleine uurtjes. Na het clubontbijt op zondag
was het al weer tijd om in te gaan pakken. Toen iedereen klaar was ging een
deel van de mensen een boswandeling maken en een ander deel maakte een
rondrit. Rond een uur of 1 vetrokken we voor de terugrit richting Nederland. Piet
had een werkelijk prachtige binnendoorroute uitgestippeld die ons dwars door de
Ardennen voerde, via Francorchamps via de oude smokkelaarroute bij Vaals
naar Sittard waar we ons afscheidsdiner hadden besproken.
Vanaf het moment van vertrek uit Nederland tot zondag 16.30 in Sittard ,nog
geen kilometer van het restaurant, hadden we prachtig zonnig weer gehad.,
maar toen was het over. We stonden net op tijd onder de overkapping van een
benzinestation toen de hel losbrak.. De weg veranderde in een rivier en we waren genoodzaakt om halt te houden. Iedereen zette de kap op de auto en na een
half uurtje konden we de laatste kilometer naar het restaurant afleggen.
Hoewel dit viel nog niet mee,want het werd een zoektocht door half ondergelopen straten waar we verschillende keren verkeerd reden. Uiteindelijk waren we
in restaurant “De Ophovener Molen”waar Ricky en Ton(ook Cobra-lid) ons, als
bevlogen gastvrouw en heer met liefde voor hun vak, onthaalden op een exclusief en zeer smakelijk diner, waarmee we op gepaste wijze het weekend afsloten.
Fons Saras
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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

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
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
¬ 0182-320683
ª 030-6698655 (nummer wordt aut. doorgeschakeld)
evenementen@cobraclub.nl

GEZOCHT
Een Ford V8 motor met 5 bak hand of automaat, liefst compleet en goeddraaiend.
Een V6 met 5-bak, en voldoende pk's is misschien ook goed mits alles compleet is.
Hij is bedoeld om in mijn Pilgrim Sumo te bouwen.

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
12
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Reacties gaarne naar: h.bolwijn@chello.nl of bel me even: 0511421992.
Ik ben pas lid, en ben benieuwd waar er in mijn buurt nog meer leden zitten. Dus wil
je even bellen of mailen om een andere reden, doe dat dan gerust.
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Verplaats je de 550lb veren naar voor en monteer je 700lb veren achter en breng je
de demping terug naar ongeveer 4 klikjes (24 clicks AVO’s), dan ken je de wagen
qua rijgedrag niet meer terug! Comfort is toegenomen, ondanks de stuggere veren
en de handelbaarheid is ook met sprongen vooruit gegaan. Tevens blijkt dat, indien
je deze veren op de eerder omschreven manier monteert, de wagen gelijk op de
goede rijhoogte staat. Geldt alleen voor de MK3! Verleg je de motor naar achter,
zou ik de achterveren zelfs op 750lb kiezen. De MK2 heeft zeer beperkte mogelijkheden om zo’n upgrade op los te laten, maar waar een wil is………..
Bij de Dax gaat de ingreep op dezelfde manier, alleen hoef je hier niet echt te controleren of de schokbrekersteun correct zit. Bij Dax is de symmetrie meestal perfect
voor elkaar, tenzij je schade vermoedt. Wel zou ik wensen dat de bovenste schokbrekerpijpjes in het chassis achter ongeveer 2 à 3 cm verder naar binnen waren geplaatst en de bovenste steun voor ook 2 à 3 cm hoger geplaatst was. Dan klopt de
opzet nog beter, zeker voor diegene die de wagen zo laag mogelijk willen afveren.
Vanwege tractie redenen is het ook niet goed de achterveren te hoog op te schroeven. Een goed beeld is dat de kont iets verder in de veren staat dan voor. Bij de Dax
zal je nog stijvere veren moeten gebruiken, omdat de auto zo’n 150kg zwaarder
weegt. Bij de Dax zijn voorveren aan te raden van 650lb en achter 350lb (of zelfs
375lb bij LPG-inbouw!). Wel even kijken of je het oude of nieuwe type schokbrekers
hebt! De ene heeft 8 inch lange veren en de andere heeft 12 inch veren. Ook kijken
naar de inwendige diameter (I.D.) Dit kan zowel 1,90 inch als 2,25 inch zijn. Ook
hier weer de demping terug op 1 zetten en proberen klikje voor klikje op te voeren
tot je de gewenste demping hebt. Test dit niet op de snelweg, maar ergens op een
weggetje met een wasbordprofiel. De demper moet de veer in staat stellen om de
oneffenheid makkelijk te kunnen volgen zonder tegen te werken. Bij het uitveren
moet de demper de veer afremmen om te voorkomen dat hij voorbij het punt van de
goede rijhoogte komt. Dit kan niet exact en het is normaal dat de auto iets hoger uitveert en dan weer inzakt tot de goede rijhoogte. De ingaande slag wordt ook wel
gedempt, alleen dit is om te voorkomen dat het wiel los komt van de weg en daar is
iets minder weerstand voor nodig dan voor de uitgaande slag. Ideaal zou zijn dat je
de ingaande en uitgaande slag apart kon instellen, maar dan ga je een onbetaalbare schokbreker fabriceren, dus we zullen het ook hier met een compromis moeten
doen!
Veel succes bij je onderstel-upgrade!
Jelle Schalk.
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Iedere schaal moet tenslotte hetzelfde aangeven bij een zo goed als afgebouwd
chassis. Ben je zover? Dan pas het chassis op de wielen zetten en weer op de
schalen plaatsen. De waarden moeten dan gelijk zijn. Niet? Dan de veer met de
laagste waarde opdraaien of de veer met de hoogste waarde omlaag draaien. Zo
rondom de zaak “afwegen” en als je de veren met de hand op spanning hebt gezet
(kom hier later op terug!) kan je alleen maar die met de laagste waarde indraaien!
Even uitleggen waarom dit zo moet.
Stel je meet op het LV wiel 250kg en RV 200kg, LA 300kg en RA 350kg! Dan kun je
stellen dat de auto “gedragen”wordt door het LV en RA wiel en de andere 2 wielen
er voor zorgen dat de auto recht blijft staan net als de zijwieltjes van een kinderfiets
dat doen. Tijdens het rijden zal de auto bij inveren RV minder snel op de rijhoogte
terugkomen dan LV en zo gaat dat achter ook, alleen rij je met de achterzijde een
fractie van een seconde later over het “obstakel” heen. De auto zal dan en waggelachtige veerbeweging willen gaan maken. Bij lage snelheden is dit niet storend,
maar geef je jouw slang de sporen, dan gaan dit soort afwijkingen opvallen, zoniet
storen. Nu heeft niet iedereen de beschikking over soortgelijke weegschalen en omdat dit professioneel te laten uitvoeren, kost nogal wat, daar dit een tijdrovend karwijtje is. Je kunt dit enigszins omzeilen door de wartel van de veren op de schokbreker, met de hand aan te draaien tot je niet verder kan. Doe dit met alle veren en je
kunt er van uit gaan dat je op alle veren dezelfde voorspanning hebt staan. Nu moet
je nog iets anders doen, namelijk de hoogte van het chassis bij de beide wielen op
dezelfde as in uitgeveerde toestand controleren. Deze moeten hetzelfde hoogteverschil hebben. Ik weet uit ervaring, dat bij mijn Pilgrim de rechter onderste schokbrekersteun te ver naar binnen op de draagarm stond. Hoogteverschil van het rechter
en linker wiel t.o.v. het chassis was aanzienlijk en zo gaat je hele weeg/afstel verhaal de mist in! Ik heb toen de gaten van de steun op de draagarm +/- 1cm verplaatst.
Nu komen we op het probleem van de te slappe veren. De meeste van ons moeten
de veren een behoorlijk eind opschroeven om de wagen op de goede rijhoogte te
krijgen. Zonder weegschalen kan je, gezien het bovenstaande, onmogelijk een goede afstelling krijgen. Nu komen we bij White Power! In de meeste gevallen zijn de
meegeleverde veren te slap. Op de mannen bij Pilgrim na, die hebben het licht gezien! Zij leveren bij een V8 600lb/700lb veren! De theorie die hieraan ten grondslag
ligt, is tegenovergesteld van die welke over het algemeen voor waar wordt aangenomen: comfortabele veren en straffe demping voor als het nodig is. Helaas is de werkelijkheid anders! Straffere veren en lichtere demping! Het werkt zo: de veer moet in
staat zijn om de wagen bij belasting zo snel mogelijk weer op de goede rijhoogte
terug te brengen. Dit doet een “hardere” veer gemakkelijker dan een “softe”. Om
toch het comfort niet uit het oog te verliezen, kan je niet zomaar een hardere veer
monteren, dus dit is een kwestie van uitproberen. Omdat je niet je schuurtje vol wilt
hebben liggen met ongebruikte nieuwe veren, is het hier wijs even informatie in te
winnen bij mensen die daar ervaring mee hebben.
De schokdemper is alleen bedoeld om “naijlen” van de veer te dempen. Een schokdemper die 50%-60% dempt is absoluut een hoogvlieger. Bij personenauto’s ligt dit
gemiddeld op 45%-50% nieuw en gebruikt is een demper die 25% dempt verre van
versleten. Laat je niets wijs maken door de zogenaamde kwikfitters. Daar zijn je
dempers altijd aan vervanging toe, net als je accu en je banden! Een Pilgrim met de
meegeleverde 450lb en 550lb veren geven de auto een wegligging die niet bij een
Cobra-cloon past. De auto heeft een eigen wil en is zenuwachtig wat zijn rijgedrag
betreft.
10
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TECHNIEK
Difficult subject #1: …..Mirrors
This article is about the side mirrors fitted to Cobras 427s and is the first in what
may, or may not, become an occasional series in Snake Torque and which sets out
to show how members have tackled some of the problems that most Cobra owners
face in one way or another.
Now everyone knows that it is impossible to see into the future, but in the average
427 it is just as challenging to see into the past (where you’ve just been) using the
side mirrors because they normally reflect a great view of the rear wheel arches, or
the grass verges out to the sides of the car, and that is about all.

My research indicates this problem
was inherent on the original Cobras.
From the pictures I have reviewed in
a variety of books, (for example “AC
Cobra”, Rinsley Mills; “Original AC
Ace and Cobra” by the same author)
the 427s appear to have the bullet
type side mirror (Photo 1) which reflect very little of what is actually to
the rear of the car.

Today, the SVA regulations require that side
mirrors should clearly enable the driver to see
an object placed in a certain position that is
actually to the rear of the car. Photo 2 illustrates the mirror that many members are fitting
to get through the SVA and it meets all requirements, not just with respect to rearward
visibility, but also radius of the edges etc.
While it enables the driver to see the required
object, it is not the best aesthetically. It is also
nothing like the mirrors used on the originals.
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Dax supply another type of mirror (photo 3) that
mounts directly to the screen pillar and which
has a slightly better appearance, although I am
not sure whether you can still attach wind wings
with this mirror fitted.

Photo 4 shows the fitting that, in
pre-SVA days, used to be
amongst the most popular fitted
to Cobras, but unfortunately it
suffers from two problems. It
gives very poor visibility on most
427s and has the added disadvantage that it can rotate in its
mounting socket as wind pressure builds up. This latter problem can be overcome but requires custom modification –
barely worth it for a mirror that
doesn’t allow you to see to the
rear.
The fitting shown in photo 5 is a
variation of the type shown in
photo 4 but is better in that it
extends high enough to allow
rear visibility. This example fitted to a German CRC member’s car has been modified so
it does not rotate. From an aesthetic point of view however it is
lacking, at least to my mind.
(Note the sticker fitted to this
car that informs any police that
stop the driver that he is their
“partner”). I believe that in the
UK Pilgrim sell a similar type of
this mirror with the longer arm.
Paper Snake 5-2003

Je zal de tunnelplaat die aan de onderzijde van de accubak zit iets omhoog moeten
buigen en vast maken aan de nieuw gepositioneerde accubak. Met het verwijderde
materiaal zal je de “gaten” moeten opvullen/dichten. Eventueel een klein plaatje gegalvaniseerd staal van dezelfde dikte ergens op de kop tikken is zeker een nettere
optie om het er “nieuw” te laten uitzien. Als je vanaf de chassisbalken recht omhoog
gaat (+/- 7,5cm), komt de gaspedaal positie, die al is voorbereid, niet in gevaar.
Wellicht dat je het pedaal iets moet veranderen van vorm. Rechts heb je wat meer
de ruimte dus maak het jezelf daar niet al te moeilijk. Wel netjes werken en de stevigheid van het geheel niet uit het oog verliezen, want de beplating maakt onderdeel
uit van het chassis, hetzij in geringe mate. Mogelijk dat de kachel moet verhuizen
naar de rechter voetruimte. Zo creëer je genoeg ruimte om b.v. een Ford 302 (5.0l)
ongeveer een 9cm naar achter te verplaatsen. Voordeel daarbij is dat de bijbehorende T-5 Borg Warner bak met zijn versnellingspook precies voor de opening in de
tunnel uitkomt. Ook voor de 2,9V6 is dit een ingreep die is aan te raden, maar hier
moet je wel het gat van de pook naar achter verplaatsen evenals de handremhevel.
Je hebt er waarschijnlijk geen idee van hoe zwaar deze motor is! Zelf heb ik deze
ombouw gedaan van 2,9V6 naar 5,0V8 en op de weegschaal was de auto met V8
10kg lichter! Zowiezo zinvol om hier wat aandacht te besteden aan het totaal gewicht, want als je kans ziet om zo’n 15-20kg kwijt te raken kom je net onder de
950kg terecht en dat scheelt je net een belastinggroep! Wel gaan keuren met een
zo goed als lege tank natuurlijk! Deze ingreep maakt dat de Pilgrim heel wat van zijn
toch wel wat koplastige karakter kwijtraakt. Breng je b.v. de accu naar de kofferbak,
dan win je nog eens wat punten. Of deze ingreep ook lukt met een Chevy 350 weet
ik niet. Kan best, maar dan wordt het echt millimeteren! Meten is weten, zei eens
een wijs man! De tank is bij de Pilgrim weer wel op de betere plaats gemonteerd.
Op de achteras ligt hij het maximale naar voren en kan zo bijna geen “kontlastige”
problemen geven. Bij de Dax heb ik toch wel een wens in die richting. Graag zag ik
dat de tank desnoods van vorm verandert en zo mogelijk ook naar boven de achteras verhuist. Voor diegenen die dan bang zijn kofferruimte kwijt te raken, moeten
zich bedenken dat de bodem van de koffer weer een “tankdikte” kan zakken. Voor
bagage heb je dan dezelfde ruimte en wil je gewoon een blokje om, kan je dat doen
met het voordeel dat de auto beter stuurt!
Bij de ideale auto is het gewicht gelijk verdeeld over de voor- en achteras.(50%50%). In het geval van de Cobra is het gewenst te streven naar 45% voor en 55%
achter (bestuurder en evt. duo meegerekend!) , om zo voldoende tractie te behouden op de achteras. In de praktijk komt dat ongeveer neer op 50%-50% “leeg”. Een
zak met het gewicht van de berijder (en bijrijder) kan een goede hulp zijn. Ook is het
zinvol om te proberen het gewicht zo laag mogelijk in te bouwen om b.v. overhellen
te voorkomen. Dit vergalt ook het weggedrag!
De Amerikanen leggen het bloc zelfs een 4cm naar rechts om de verdeling optimaal
te maken en bijkomend voordeel is dat je meer ruimte voor de pedalen overhoud.
Voor auto’s met het stuur rechts natuurlijk de boel spiegelen! Ami’s bouwen het
chassis op die plaatsen toch wat ruimer, want zij willen het liefst een big bloc monteren. Bij de Engelse kits heb je deze mogelijkheid niet. Het chassis is te smal en
meestal is de startmotorpositie het probleem.
Het zou erg helpen als je de beschikking zou hebben over 4 weegschalen die je
100% waterpas kan opstellen en een bereik hebben van zeg 500kg. Tijdens de
bouw moet je deze dan met assteunen plaatsen onder de bevestigingspunten van
de draagarmen, ongeveer daar waar de wielen komen. Zo kun je bij elke montage
zien wat de verhouding word bij al je handelingen.
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Vrijwel niemand heeft er een idee van hoe hun wagen, na wat aandacht, werkelijk
zou kunnen rijden en worden misdragingen van het onderstel steevast afgedaan als
“karakter”. Jammer!
Dit is een regelrechte ontkenning van het potentieel van je wagen.
Laten we eens beginnen met te omschrijven hoe de ideale Cobra er qua gewichtsverhouding zou moeten uitzien en hoe we dit moeten vertalen naar de veren en
dempers. Stel je eens voor, je bouwt een auto van 1000/1100 kg, je hangt daar een
motor in met raketspecificaties die, normaal een auto van ongeveer het dubbele gewicht, op de kwart mijl je niet voor Jan met de korte achternaam laat staan en dat
alles in een body die is ontworpen in een tijd waarin de windtunnel nog niet werd
gebruikt. Ongewenste lift i.p.v. downforce.
Op de body na, flikken ze het in de F-1 tenslotte ook, alleen kost zo’n “kartje”een
slordige paar miljoen! Wij mindere goden zullen het met een paar UMP-profieltjes
en wat emmers kunsthars moeten doen.
De kunst is om het gewicht zo te verdelen dat het aangrijppunt van het middelpunt
vliegende kracht, exact aangrijpt in het midden van de auto. Daarbij moet de vering
de auto als een boot over een stil water laten “glijden”, waarbij de wielen elke oneffenheid moeten slikken zonder dit door te geven aan de bovenbouw en ook geen
tractie mogen verliezen en ook nog eens al dat hoefgetrappel in goede banen moeten leiden. Natuurkundig gezien is dit alles onverenigbaar, dus je bouwt een machine die in alles een bijna politieke taak heeft alle partijen te laten samenwerken en
maar te hopen op de goede afloop. Het blijft ten alle tijden een compromis! Dat is
ook de reden dat in de racerij er voor elk circuit een andere opzet is van het onderstel, de remmen, sproeierbezetting of motormanagment, overbrengverhoudingen
van bak en cardan en ga zo maar door…….
Wat wij proberen te bereiken is een goed “gemiddelde” en dat heeft zo zijn nadelen,
alleen moeten die natuurlijk tot een minimum worden beperkt!
Om voor een toch zo groot mogelijk publiek een kit op de markt te brengen die betaalbaar is, hebben de fabrikanten nogal wat concessies moeten doen. Met name
het gebruik van de donorauto is budgettair en voor de (SVA) keuring een niet onbelangrijk onderdeel. Aangezien Dax en Pilgrim verreweg het leeuwendeel uitmaken
van de vloot Cobra’s in Nederland, zal ik me hiertoe beperken, maar de tips zijn universeel.
Bij Dax kan de motor niet (veel) meer naar achteren, die heeft al zo’n kort aandrijfasje en dat zou alleen maar problemen brengen om deze nog korter te maken. Het
kan wel, maar dan moet je het staartstuk van de bak exact voor het cardan uitlijnen.
Anders gaat de boel wringen.
Bij Pilgrim ligt de motor behoorlijk ver naar voren en dat is de reden dat je in deze
auto lekker veel beenruimte hebt, omdat hier de uitlaatspruitstukken geen voetruimte afsnoepen. Toch is het hier geen overbodige luxe om de motor zo ver mogelijk
naar achteren te (ver)plaatsen. Op zich geen moeilijke ingreep, omdat bij Pilgrim de
motorsteunen los worden bijgeleverd en deze daarom makkelijk zijn aan te passen.
De tunnel zal ietwat verbouwd moeten worden en om te beginnen kan je de accubak 8cm naar achter brengen. Tevens kan je de accubak een stuk inkorten, omdat
de huidige accu’s in een kleinere maat zijn te krijgen. Kwestie van de lasjes voorzichtig doorslijpen en wat materiaal verwijderen. Vanaf de binnenzijden van de
chassis balken kan je verticaal een lijn omhoog trekken en daar de plaat naar binnen vouwen om ruimte te maken voor de uitlaatspruitstukken.
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Photo 6 illustrates the bullet type fitting
similar to that was fitted to original
427s (as in photo 1) and as such is
also a popular fitment on many replicas. In standard form it provides visibility similar to that of photo1 but it
does not rotate due its two bolt fixing.
However in this example, the owner
Axel Fleischer has improved its position by fitting a profiled block machined from alloy fitted beneath the
mirror. Aesthetically, this is one of my
favourite solutions although I think it
would be better if the block were
chromed to match the mirror. This is
type of mirror I have fitted to my car, but without the lifting blocks, err… so all I see
is rear wing basically.

Photo 7 shows a fitting purchased from a motorcycle
accessory shop and while
very functional, it looks as if it
was, well, bought from a motorcycle accessory shop. It is
attached rather neatly however via a tapped hole in the
windscreen’s side pillar.

Photo 8 shows another motorcycle
mirror fitting, attached in the same
way as photo 7, but in this instance
its source is less obvious. It would
be better to my mind if the arm attached to the mirror could be shortened in some way to be about 2/3rd
the length it is. This mirror is fitted
to Harald Henschel’s car, the Chairman of the German CRC.
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TECHNIEK
Another neat solution is shown
in photo 9, with a fitting for a
spun alloy bullet type mirror
attached directly to the windscreen pillar. This is another of
my favourite solutions which
looks good and provides good
visibility.

In addition to the normal, and less effective mirror (photo 4 type) fitted low down
on the passenger side of Eric Rayner’s
car, he has fitted the mirror shown in
photo 10 higher up on the windscreen
pillar to improve rearward visibility. He
says that the one on the driver’s side is
great but the one on the passenger side
(shown here) is not really large enough.
Both mirrors are 80 mm across and he
says they are also available in 100 mm
diameter from Europa Specialist Spares
and need only minor modification to fit.

Photo 11, while not strictly on topic, shows the interior mirror fitted to a genuine 289
that was racing at the Nurburgring at the Old-timer Grand Prix meeting. I have
never seen one of these on a replica, nor the neat packing piece fitted under the
screen brace to compensate for the rearward tilt of the screen. Most people mount
centre mirrors on the scuttle (as on the original cars) or on the centre screen brace
(where fitted), although in this position they do tend to vibrate more.
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Qua uiterlijk zit het met onze “heilige slangen”meestal wel goed. Zo ook met het motorische gedeelte. Als je onder de motorkap kijkt, kom je meestal wel wat staaltjes
van huisvlijt tegen, welke de nodige uurtjes en euro’s hebben gekost. Helaas geldt
dit niet voor de opzet en afstelling van het onderstel. Dit is toch wel vaak een ondergeschoven kindje. Diegene die aandacht heeft besteed aan het onderstel of daar
hulp voor heeft ingeroepen, zijn op de vingers van een hand te tellen. Zij zijn het, die
dan ook hun moeite beloond zien met een behoorlijke wegligging en handelbaarheid
van hun “heilige slang”. Anderen hebben meestal de bouwhandleiding van de fabrikant gevolgd en dat is op zich ok, was het niet dat deze configuratie slechts een
richtlijn is. Wat je dan krijgt is een auto die, zachtjes gezegd, niet prettig is in de omgang en helaas in sommige gevallen zelfs levensgevaarlijk kan zijn, omdat hij in extreme situaties niet meer is te corrigeren. Het punt dat je in zo’n situatie terecht komt
is bij veel Cobra’s erg snel bereikt. Ik heb het dan over wegschuiven over de vooras
en/of onvoldoende tractie achter, uitbreken bij remmen of zelfs stuiteren van de
achterwielen bij alleen maar gas loslaten. Afremmen op de motor is dan al een operatie op zich. Oorzaak hier is dat het gewicht te ver naar voren ligt.
Ook waggelen of in een rare cadans terechtkomen van de auto op een weg waar
het asfalt “golft”. B.v. op een landweggetje waar een golfpatroon is die constant
doorgaat en de auto kort na elkaar dan weer diep in de veren dwingt en dan weer
omhoog gooit en jou het gevoel geeft totaal de macht over de auto te verliezen. Het
lijkt dan wel of de 4 veerdempers er een eigen tijdschema op na houden om de auto
weer op de normale rijhoogte te brengen. Niet zo gek, want er hoeft maar iets te gebeuren en je belandt in de naastliggende sloot. Oorzaak hier is te lichte veren en te
straffe demping. Als je rustig rijdt zal dit voorval niet zo snel opduiken, maar gezien
het feit dat wij allen toch wel eens stoute jongens zijn en oom agent niet altijd aanwezig is om ons in het gareel te houden, komt het wel eens voor dat we dit zelfde
weggetje met een illegale snelheid afraffelen en zo tot de ontdekking komen dat je
dat beter niet had kunnen doen. Je hebt dan ineens de inside scoop wat betreft de
wet van Murphy!
Zelf heb ik zo’n ervaring met mijn Pilgrim gehad, waarbij de door de fabrikant aanbevolen veren waren gemonteerd van 450lb voor en 550lb achter. De gemonteerde
AVO-dempers, welke zeker tot de betere behoren, kunnen al dat geweld niet mannen. Mijn ogen zijn geopend door de actie van een andere Pilgrim-eigenaar die de
auto had laten afveren door de jongens van White-Power.
White power is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het fabriceren en opzetten en
afstellen van veersystemen voor de auto en motorsport. Zeker geen amateurs.
De Pilgrim waar zij hun licht over hebben laten schijnen was nadien, wat wegligging
betreft, niet meer te herkennen. Het enigste wat zij hadden gedaan was voor 600lb
en achter 700lb veren monteren en de AVO’s laten zitten. Die waren ok! Alleen de
demping was teruggesteld tot 4 klikjes. Onder de motorkap lag een 2,9V6 scorpiomotor.
Nu zal je zeggen: ik heb een Dax, dus dat probleem heb ik niet. Dan wil ik daar best
eens met je over in discussie, want de meeste Daxen rijden met een gasbel achterin en 4 x 175lb veren aan de dempers. Dat is vragen om ellende. De nieuwere
Daxen hebben 4 x 225lb veren, maar ook dit is niet genoeg, zeker als je bedenkt dat
dit een opzet is voor een benzinetank, die toch wel iets lichter is dan de gasinstallatie! De voorveren van Dax zijn 350lb. Ook niet zo dik bemeten.
Paper Snake 5-2003
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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.

Conclusions?
1) The most popular solutions fitted to older cars shown in photos 1 and 4 (pre
SVA) don’t give enough rear visibility to be effective on the road and get through
SVA without modification.
2) There are a variety of ways to position mirrors to achieve adequate rear visibility,
but several of these methods are not especially pleasing to the eye, including
what seems to be the most popular SVA compliant method.
3) There are other ways that enable you to see to the rear and that look good, but
which usually require some custom fabrication, and will probably be worth the
effort.
If you are building a Cobra, or thinking of changing your mirrors, a couple of good
places to look are Europa Specialist Spares (www.europaspares.com 01283
815609) and Holden Vintage and Classic (www.holden.co.uk 01885 488 488)

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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Now, to the next topic……Side Screens. If anyone out there is especially proud of
their solution for fitting side screens please send me a note with photos and I’ll incorporate into a future “difficult subject” article….e-mail me at nbracken@tronet.de
Nigel Brackenbury
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Een tijdje geleden kreeg de club dit mailtje.
Hallo,

SOEST- Juni 2003
Onderwerp:
Digitale kilometertellers van ETB Instuments Ltd , voor vooral de Pilgrim Cobra
bezitters.
Vroeg of laat krijgt diegene met een kilometerteller van ETB Instruments Ltd met
een digitale display een klein probleem.
Dit kleine probleem is dat de display op den duur vager en later helemaal niet meer
de gereden kilometers weergeeft.
De teller funktioneerd dan alleen nog maar als ritteller.
Dit heeft mij bewogen om de teller open te maken en de oorzaak te achterhalen.De
oorzaak van dit euvel is de backup batterij in de teller.
Deze raakt op den duur leeg mede doordat de teller niet continue onder spanning
staat.
Het open maken van de teller ging niet gemakkelijk want het huis van de teller en de
afwerkrand bleken machinaal gesealed te zijn.De afwerkrand en het huis zijn alleen
te scheiden door de afwerkrand aan de achterzijde terug te buigen zodat deze langs
de rand van het tellerhuis kan.
Dit is een geduld werkje omdat bij geweld de afwerkrand uit zijn verband wordt
gebracht en dit is niet meer netjes te verhelpen.
Mij heeft het de nodige tijd gekost mede omdat ik niet wist wat ik tegen zou komen
en vooral de teller niet wilde vernielen..
De teller was uiteindelijk uit elkaar en er bleek een knoopcelbatterij in te zitten .Type
CR2032 3V
De knoopcel is overal te koop bij iedere elektronicazaak.
De batterij is uitgewisseld en de teller weer in elkaar gezet. De gereden
kilometerstand was gereset naar 0 km.Het resetten is misschien te voorkomen door
de teller onder spanning te houden wanneer de batterij wordt verwisseld echter dit
weet ik niet zeker omdat dit bij mijn teller niet meer te proberen was.
Nu heb ik de afwerkrand niet opnieuw om de rand van het tellerhuis gebogen.
De reden hiervan is dat wanneer de teller evt. opnieuw uit elkaar moet, de
afwerkrand weleens zou kunnen bezwijken en dat wil niemand.
Ik heb de beide delen aan elkaar gekit en dat gaat prima. De kitrand zit achter de
chromen afwerkrand en wordt zelfs onzichtbaar als de teller in het dashboard wordt
geplaatst.
Nu kan ik mij voorstellen dat niet iedereen dit een geslaagd tijdverdrijf vindt en
daarom stel ik mij beschikbaar om voor een ieder dit dat wil, de teller te voorzien
van een nieuwe batterij.
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Ik ben Dirk van Doesburgh. Ik heb twee vragen:
Waar is uw Club?
en Zou ik mijn Cobra bij u in elkaar kunnen zetten.
(Want mijn vader heeft de garage al in beslag genomen)
oh ja ik ben 14 ik hope dat dat geen probleem is.
Als u uw antwoord naar itsmedvd@hotmail.com zou willen sturen
zou ik dat zeer op prijs stellen.
Dank u wel voor uw tijd,
Dirk

ATTENTIE !!!!!
In het LPG artikel van de vorige Papersnake is een foutje geslopen. Het – teken is
weggevallen voor de -40°C waarbij Propaan verdampt. Nu zal het iets duidelijker
worden.

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
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P(R)IETPRAAT

Hallo Cobravrienden,
Zo aan het eind van het Cobra-seizoen kunnen we toch wel terugkijken op een seizoen met prachtig weer. Zo'n zomer hebben we al even niet meer gehad die was
dan ook erg welkom. Natuurlijk hoort bij dit weer ook de nodige Cobraritten en kilometers. Dubbel genieten dus.
Het Ardennenweekend is wederom een groot succes geworden. Met een mooie
groep hebben we weer genoten van het weekend wat natuurlijk weer te snel voorbij
is. Ondanks dreigende weersberichten voor het weekend hebben we het droog gehouden in en om de schitterende omgeving van het Kasteel. Alleen op de terugweg
begon het wat te druppelen maar dat mocht de pret niet drukken. Waarschijnlijk was
dit het laatste jaar dat we van het kasteel van Tijs Blom gebruik konden maken. We
proberen uiteraard het Ardennenweekend op de agenda te houden en we zijn dan
ook aan het uitkijken naar een alternatief. Wie iets weet mag het zeggen.

Het een en ander welliswaar tegen een vergoeding.
Deze vergoeding bedraagt € 30,- en omvat;
- werkzaamheden aan de teller
- Batterij CR2032 3V
- De verzendkosten terug naar de eigenaar.
De bedoeling is dan dat een ieder de teller opstuurt naar mij in een beschermende
verpakking.
De teller zal door mij met de grootst mogelijke zorg worden behandeld echter;
De werkzaamheden aan - en de verzending van de teller geschieden geheel voor
het risico van de eigenaar.
Op geen enkele wijze is er aanspraak te maken in geval van beschadiging en of
niet funktioneren van de teller.
Voor diegene die zelf de batterij gaat vervangen:
Ik hoop dat de uitleg over demontage van de teller voldoende is.
Voor diegene die het liever niet zelf doen neem kontakt op met mij.
Met vriendelijke groeten,
M.J.Bloemen
Beetzlaan 3
3762 CA Soest
Tel: 035-6021951 (na 20:00)

De laatste pubmeeting van het jaar hebben we alweer geluk met het weer en het
zonnetje staat dan ook aan een mooie blauwe hemel. Zo in het het zonnetje is de
temperatuur ook goed te hebben en onder het genot van een drankje is het dan ook
weer zo tijd om te gaan. De opkomst is met, meen ik, 11 cobra's ook goed te noemen.
Nu het koudere weer eraan zit te komen, beginnen bij veel Cobravrienden de nieuwe ideeën weer op te borrelen om de Cobra nog beter en fraaier te maken. Het resultaat wil ik natuurlijk graag zien op een pubmeeting in het nieuwe jaar.
Wat er ook weer aan zit te komen is de jaarlijkse ledenvergadering. In de volgende
Paper Snake vindt u de details. Ik hoop u daar te ontmoeten.
Met vriendelijke groeten,
Piet Wijn
Zeeweg 40
1931 VJ Egmond aan Zee
Nederland
℡ +31725062429
ª +31653750223
voorzitter@cobraclub.nl
piet.wijn@quicknet.nl
4
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na twee keer een bezoek aan
de pubmeeting (sept en okt ) bij
La Place misschien wel leuk
voor de mensen waar ik mee
gesproken heb om te laten zien
hoe mijn cobra er uit ziet.
vr.gr.
Carel Bartele
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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:
Mickel Goossens
Penningmeester@cobraclub.nl
040-2692528

Piet Wijn
&
Mickel Goossens

2

Paper Snake 5-2003

Paper Snake 5-2003

31

HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND
11e JAARGANG nr. 5
Oktober 2003

Paper Snake 5-2003

Paper Snake 5-2003

