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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:
voorzitter@cobraclub.nl
Of bij:
Mickel Goossens
Penningmeester@cobraclub.nl

Piet Wijn
&
Mickel Goossens
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8.
Jaarverslag Secretariaat
Het aantal leden is toegenomen, nu ruim 200 betalende leden.
9. Vaststelling datum Algemene Ledenvergadering 2004
Besloten wordt met instemming van de aanwezigen de Algemene Ledenvergadering 2003 te houden op
25 januari 2004
10. Rondvraag
1
Anton Peters vraag waarom alle evenementen op zondag plaatshebben
2
Pim Kuijper vraagt of er nog nieuwe cobralia komen
11. Sluiting
Piet dankt alle aanwezigen voor hun komst en hoopt een ieder tijdens de eerste
pubmeeting weer te mogen begroetten.
De vergadering wordt om 16.30 uur gesloten.
Secretaris
Henryk Brinksma

PAPER SNAKE
HET OFFICIËLE CLUBBLAD
VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND
11e jaargang No.6 December 2003
Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057,
Giro bank 1068635
Voorzitter:
Piet Wijn
Voorzitter@cobraclub.nl
Secretaris:
Henryk Brinksma
Husselmansgoed 50
3863 BX Nijkerk
Secretaris@cobraclub.nl
Evenementencoördinator:
Dick Vesters
Evenementen@cobraclub.nl

tel 072-5062429

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
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.

€ 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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De laatse Paper Snake van het jaar alweer. Terugkijkend ben ik niet ontevreden
over het afgelopen jaar. Over het algemeen was de Paper Snake dit jaar goed
gevuld. Ik hoop dat dit volgend jaar weer
zo is.
Het rijseizoen is ten einde en het klusseizoen is begonnen. Dat is natuurlijk een
goede inspiratiebron voor een paar artikelen. Dames/heren, doe uw best. Ook deze
keer weer een goed gevulde Paper Snake
met veel techniek. de bouw van een Cobra
komt aan bod, de afstelling van het onderstel wordt besproken en tevens wordt u hopelijk wijzer over de stuurinrichting van uw
Cobra. Als afsluiting leest u over de SVA
en DVLA-regelgeving.
De hoeveelheid aan technische artikelen
hebben we te danken aan onze technische
commissie die bestaat uit Jelle Schalk,
Gert van Beek en Bob Swift. Ze hebben
dit jaar flink hun best gedaan en bij deze
worden de heren dan ook hartelijk bedankt.
Ook wil ik Aart nog even bedanken voor
zijn creatieve uitspattingen zoals u op de
voorkant van deze Paper Snake ziet.
Tot slot wens ik u fijne feestdagen en hoop
u te mogen verwelkomen op de jaarvergadering op 25 januari in de Meern.
Mickel Goossens

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**

REDACTIONEEL

Inhoudsopgave:
SVA & DVLA regelgeving
Onderstel en stuurinrichting
Uitnodiging Informatiemiddag
Evenementenkalender 2004
Bouwen van een Cobra replica
Algemene Ledenvergadering 2004
Notulen Ledenvergadering 2003

Blz.
8
12
17
20
23
31
32

Copijdata Paper Snake voor 2004
Paper Snake 1
15 maart
Paper Snake 2
26 april
Paper Snake 3
21 juni
Paper Snake 4
19 juli
Paper Snake 5
23 augustus
Paper Snake 6
22 november
Paper Snake 6-2003
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5.
Financieel Jaarverslag 2002
Theo Weesepoel ligt een en ander toe.
Het lustrum feest is geannuleerd wegens gebrek aan belangstelling. Hiervoor in de
plaats is er een modelauto aan de leden toegestuurd. Enkele Cobra modellen zijn
door de PTT teruggestuurd vanwege incorrecte adres gegevens. Leden die nog
geen model hebben ontvangen hebben tijdens de vergadering hun Cobra modelauto gekregen.

Hallo Cobravrienden,
Terugkijkend op dit bijzonder mooie seizoen met heel veel mooi weer, denk ik
toch wel dat het weer een uitstekend jaar is geweest, al vielen sommige
evenementen qua opkomst toch ook wel weer tegen, dit kan mijns inziens toch
beter!
Mocht u eventuele suggesties hebben voor veranderingen c.q. verbeteringen,
dan zijn deze natuurlijk van harte welkom bij het bestuur.
In een van de vorige edities van de Paper Snake 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.
Deze woorden moet ik toch wel terugnemen, want de opkomst bij de afgelopen
pubmeetings was weer geweldig!
Afgelopen zondag zat ik op de bank een beetje te zappen tot ik bij een
programma belandde van Discovery Channel wat handelde over auto's en dat
programma heette Dream Machines.
Dit keer was de Cobra aan de beurt, er werd o.a een Pilgrim Cobra opgebouwd
uit gerecycelde onderdelen, zoals velen van ons wel gedaan zullen hebben en
verder werd er een bezoek gebracht aan een (steenrijke) Amerikaan die wel 6
originele Cobra's in zijn garage had staan!!!
Wat mij nog het meest opviel aan die uitzending was dat er in Amerika een
speciale rijcursus was voor Cobra bezitters om hun auto beter onder controle
te krijgen.
Onze redacteur Mickel Goossens, die ook deze uitzending had gezien, is
direct aan het bellen en mailen geslagen en wij zijn op dit moment bezig om
voor onze leden ook zo'n cursus georganiseerd te krijgen via Paul Maaskant,
wellicht dat er interesse is hiervoor en kunnen wij u dat mededelen op de
jaarvergadering.
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6.
Jaarverslag activiteiten 2002
Piet Wijn geeft een terugblik. De Pub-meetings worden over het algemeen goed bezocht.
14 april IJsselmeer rit; Het was toen slecht weer, slecht drie auto’s namen deel
19 mei Bloesemrit; Goed, zonnig weer, er namen 10 auto deel
Tijdens de pubmeeting in juni namen 20 auto’s deel aan de rit naar het kasteel van
Tijs Blom
In juli vond de Betuwe rit plaats, ook toen was het mooi weer en er namen 5 auto’s
deel
Op 14 juli was er de Drente rit, wederom mooi weer en opkomst van 10 auto’s
Op 9,10 en 11 augustus vond het evenement rondom de Nurnburgring plaats, hier
waren naar schatting 150 Cobra’s aanwezig. In september vond in Engeland het
‘Goodwood’ Festival plaats en het ‘Ardennen Weekend’
Tot slot in Oktober de laatste Pubmeeting die goed werd bezocht. Het geplande lustrum feest in November is zoals eerder in de notulen vermeld, niet doorgegaan.
Activiteiten in 2003
De evenementen kalender voor het komende seizoen wordt zoals gebruikelijk op de
Cobra Club Website gepubliceerd en in de Paper Snake.
7.
Jaarverslag redactie Paper Snake
Smikkel doet verslag. Hij bedankt een ieder voor de vele inzendingen. Hij blijft ernaar streven de afdrukkwaliteit te verhogen. Smikkel hoopt dat de leden ook het komend jaar weer veel kopij blijven insturen.
Het streven is om dit seizoen de Paper Snake te voorzien van meerder Pagina’s
met interessante informatie.
Karos Hontoria vraagt of de techniek verhalen op de website geplaatst kunnen worden.
Luuk de Boer zou graag een vergelijkende test willen zien, daarnaast stelt hij voor
om een discussieforum op het internet te plaatsen.
Er wordt tevens verzocht om het password van de internetsite te verwijderen zodat
dit deel van de website open is.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
COBRA CLUB NEDERLAND
D.D. 26 JANUARI 2003, RESTAURANT “CASTELLUM NOVUM“ – DE MEERN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AANWEZIG:
bestuur:
Bob Swift
Henryk Brinksma
Theo Weesepoel
Dick Vesters
Piet Wijn
Mickel Goossens
Albert Vooren
1.
Opening
De voorzitter (Bob Swift) opent de vergadering om 14.00 uur, heet allen welkom en
wenst iedereen namens het bestuur een gezond en goed 2003 toe en een goed Cobra seizoen.
Bob Swift vertelt als vertrekkend voorzitter over de afgelopen jaren dat hij als voorzitter van de Cobra Club in het bestuur heeft deelgenomen. Bob Swift wordt bedankt
voor zijn inzet. Bob geeft het stokje over aan Piet Wijn, die na goedkeuring door de
aanwezige leden als nieuwe voorzitter van de Cobra Club de vergadering voortzet.
2.
Huishoudelijke mededelingen en ingekomen stukken
Verhuur van cobra
Er zijn diverse aanvragen gekomen voor de verhuur van Cobra’s ten behoeve van
speciale gelegenheden zoals bruiloften. Leden die hun Cobra willen verhuren kunnen zich melden bij het bestuur.
Nieuwe Cobra Club Nieuwsbrief
Er wordt door het bestuur getracht meer informatie naar de leden te sturen. Dit gebeurt door middel van e-mail berichten. In sommige gevallen zijn er evenementen
die op korte termijn gemeld moeten worden aan de leden. De verschijningsdatum
van de Papersnake is soms later dan dat het specifieke evenement plaats heeft.

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.
Rest mij nog u allen prettige Kerstdagen en een gelukkig, gezond en veilig
nieuwjaar toe te wensen en verder hoop ik u allemaal te ontmoeten op onze
jaarvergadering, de aankondiging vind u elders in dit blad.
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

3.
Notulen Algemene Ledenvergadering 20 januari 2002
De aanwezigen hebben geen opmerkingen en aldus zijn de notulen goedgekeurd.

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.

4.
Notulen Kascommissie
Aanstaande woensdag komt de kascommissie bij elkaar om de kasstukken te controleren. De begroting voor het komende seizoen zijn onder voorbehoud. (inmiddels
heeft de kascommissie goedkeuring verleend)

Technische dienst en onderhoud

Carlos Hontoria en Luuk de Boer stellen zich beschikbaar als kascommissie voor
het nieuwe seizoen.

32

Paper Snake 6-2003

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

Papersnake 6-2000

Aangezien de feestdagen voor de deur staan, heb ik op internet wellicht voor u
(Cobrafiel) een leuke cadeautip aangetroffen. Het betreft een nieuwe verzameling
modelauto’s van de belangrijkste American Football League. Niet goedkoop maar
het betreft dan ook een gelimiteerde serie waarvan er slechts van ieder model volgens mij 600 stuks zijn gemaakt. Als u interesse heeft wees er dan snel bij. Kijk voor
meer info op www.fleercollectibles.com en klik vervolgens op NFL. Hieronder een
fotocollage van de beschikbare modellen. De schaal is overigens 1:24.

Denver Broncos

Cleveland Browns

BESTUURSMEDEDELING
Nieuw bestuurslid gevraagd
Als gevolg van een verandering in de samenstelling van het bestuur van de Cobraclub zoeken wij per 2004 een nieuw bestuurslid. Het betreft de functie als penningmeester. Wie wil wat van zijn vrije tijd beschikbaar stellen ten behoeve van de Cobra Club?
Het bestuur vergadert om de 6 a 8 weken in het midden van het land over het reilen
en zeilen van de club. Als u goede ideeën hebt over het besturen van de club en de
activiteiten die we organiseren en u hebt ook nog wat tijd over dan hebben we u nodig.
Voor informatie over het bestuur, functie en alle andere vragen kunt u contact opnemen met de volgende leden van het bestuur:

Chicago Bears
Ook als u geen functie in het bestuur ambieert is uw mening of idee welkom.
Voorzitter:
Piet Wijn
Voorzitter@cobraclub.nl
072-5062429
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DallasCowboys

Greenbay Packers

Washington Redskins

Miami Dolphins

Minnesota Vikings

Tampa Bay Buccaneers

San Fransisco 49ers

New York Jets

Oakland Raiders

Philadelphia Eagles

Pittsburg Steelers

New York Giants

Paper Snake 6-2003

Secretaris:
Henryk Brinksma
Secretaris@cobraclub.nl
033-2465452
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TECHNIEK

Features
·

6,3 Liter ROUSH V8 Motor met een vermogen van meer dan 500 Pk en 680
Nm Koppel.

·

Handgeschakelde Zesversnellingsbak

·

Acceleratie : 0 – 100 km/h in 3,9 Seconden

·

Topsnelheid: 338 km/h

·

Geventileerde Schijfremmen voor en achter

·

Interieur in de stijl van de jaren zestig, compleet met Leer en Alcantara bekleedt.

·

Zeer grote kofferruimte

·

Airconditioning, ‘’Wind-down“-Zijramen, Centrale deurvergrendeling met Afstandsbediening, Make-up spiegel, evt. volledige stereo installatie etc.

·

Een eindeloze keuze van Carrosserie kleuren naar uw wens, optioneel met
Cirkels en Strepen.

·

Prijs en levertijd: Globaal 100.000 Euro, Aflevering circa 5 Maanden na bestelling.

SVA en DVLA regelgeving.
Om beginnende kitcarbouwers en ook zij die wat meer ervaren zijn een stukje beter
op weg te helpen dit artikel over de kentekenregistratie in Engeland.
De hieronder geplaatste links zijn allen ontleend aan de website www.totalkitcar.
com , dit is een van de weinige zo niet de enige site waar de gegevens up-to-date
gehouden worden.
Het is een site voor alle kitcarbouwers ongeacht het merk, maar voor dit artikel is
het vooral interessant door de vele informatie die de site biedt over SVA en DVLA.
Twee instanties waar je zeker mee te maken krijgt als je besluit je kitcar in Engeland
te laten keuren.
De belangrijkste link is : www.totalkitcar.com/tech_registration.shtml
Dit is de verzamellink voor alle zaken die met keuring en registratie te maken hebben, onder deze link vindt je alles wat je eigenlijk al eerder had willen weten over de
diverse onderwerpen.
Een zeer belangrijke link is: www.totalkitcar.com/images/INF_26_side_1.jpeg , dit is
deel een waarin ondermeer een korte uitleg wordt gegeven over onderwerpen als;
VIN nummer (voertuig identificatie nummer)
Registratie van een voertuig zonder identiteit, benodigde (voertuig)documenten, de
SVA procedure en een introductie met uitleg over het hoe en waarom van de registratieprocedure.
In deel 2 www.totalkitcar.com/images/INF_26_side_2.jpeg worden voertuigen behandeld met een mix van nieuwe en gebruikte delen, radicaal gewijzigde voertuigen, kitcars, kitconversions, reconstructed classics en Qmarks (Q plates).
Ook is er een volledig uitgewerkte SVA gids te vinden waarin de complete procedure en keuringseisen verwerkt zijn onder de link:
www.totalkitcar.com/tkc_article_125.shtml
Deze lijst wordt weer verder gecompleteerd door de updates van respectievelijk; december 2002, april 2003, juni 2003, juli 2003 en september 2003. In volgorde direct
benaderbaar op de volgende links:
www.totalkitcar.com/tkc_article_245.shtml
www.totalkitcar.com/tkc_article_309.shtml
www.totalkitcar.com/tkc_article_346.shtml
www.totalkitcar.com/tkc_article_398.shtml
Waarbij het overigens van belang is om ook alle updates daadwerkelijk te lezen en
te kijken of dat verandering inhoud voor jouw situatie.
De link voor de registratiegids voor kits die zijn opgebouwd met alleen nieuwe delen
(dus geen oude donoronderdelen of gereviseerde delen):
www.totalkitcar.com/tkc_article_124.shtml
Deel twee van deze registratiegids gaat over kits die zijn opgebouwd met donoronderdelen, voor ons waarschijnlijk het meest interessant:
www.totalkitcar.com/tkc_article_123.shtml
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sportauto Eshuis BV
Tel. : +31 (0) 523 262626
Fax.: +31 (0) 523 272010
Email: info@autoeshuis.nl
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Introductie Superformance Coupe op de
Motorshow in Essen 2003

Deel drie gaat over kits gebouwd op het chassis van de donor:
www.totalkitcar.com/tkc_article_122.shtml
De meeste relevante eisen voor de emissie voor kitcars vindt je op de link:
www.totalkitcar.com/tkc_article_252.shtml
De DVLA website vindt je onder: www.dvla.gov.uk
De SVA website met o.a. alle adressen:
www.via.gov.uk/vehicle_testing/sva/sva.htm
Adressen van SVAstations: www.via.gov.uk/vehicle_testing/sva/sva_stations.htm
Een andere zeer leerzame link is die met hoe het niet moet of wat er fout kan gaan,
emails over problemen en stommiteiten bij de registratie, lees en doe het wel goed!
www.totalkitcar.com/tkc_article_121.shtml
De technische commissie hoopt in de toekomst een aantal van de meest relevante
artikelen te vertalen en te plaatsen in de Papersnake, zodat ook diegenen die moeite met de Engelse taal hier wat aan hebben.
Gert van Beek TC.
Als toegift nog een SVA applicationform: In het originele PDF formaat te lezen op
de site van de SVA.

Vijf jaar heeft de gerenommeerde designer Peter Brock gewerkt aan de wonderschone, over 320 Kilometer snelle Supersportwagen. Dit heeft geresulteerd in een
van de mooiste GT’s, die de Autowereld tot nu toe gezien heeft. Een zeer natuurgetrouwe replica van de beroemde Shelby Daytona Coupe uit de jaren 60 welke ook
van zijn hand is.
Enkele exemplaren van deze zeer luxueuze handgebouwde - door Superformance,
USA, gefabriceerde – Straatauto worden door Sportauto Eshuis BV naar Europa
geïmporteerd. Van 28 November t/m 7 December 2003 word de Superformance
Coupe op de Essen Motorshow in Duitsland, Stand 6-38 in Hal 6 tentoongesteld
samen met de bekende Superformance MKIII Cobra
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Single Vehicle Approval Application For a
Minister’s Approval Certificate
(Motor Vehicles (Approval) Regulations 2001)
* For Official Use Only
Please read the notes on page 3 before completing this application.
1. Vehicle Identification/Chassis Number (In full - See Notes)
2. Vehicle Make 3. Full Model Description
4. Where would you like the vehicle tested?
(A list of SVA test stations are shown on the reverse of this form)
5. When would you like the test?
6. At what time would you like the test: (See Notes) ü) am pm outside normal
working hours
7. Value of your enclosed Cheque/Postal Order or Customer Account Number
8. Vehicle Type (ü ü) Passenger/Dual Purpose: Goods:
Goods Vehicle GVW (ü ü) : 3000kg or under Over 3000kg
9. Vehicle Class (ü ü)
(Your vehicle may align to more than one class) (See Notes
below) (If ‘E’ class - your vehicle will also align to one of
the other classes)
10.
The Vehicle Classes are:-N
= Left Hand Drive.
P = Personal Import - a vehicle, a) imported by a person entering and intending to
become resident in the UK and for his own personal use, b) who has been resident
in a country other that the UK for a continuous period of at least 12 months and c)
the vehicle has been in the possession of and used by that person for a period of at
least 6 months before its importation - supported by original documentation confirming compliance with items “b” & “c” Examples Item b) Vehicles imported
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from countries outside the EC an original C&E 388 may be acceptable: Countries
within the EC household bills etc. spanning the 12 month period. Examples Item c)
Ownership or registration document PLUS insurance document(s) or service invoices for the vehicle spanning the 6 month period.
A = Amateur Built - a vehicle constructed or assembled for your personal use by
you or persons acting on your behalf who are not carrying on a business that
assembles motor vehicles.
L = Vehicle manufactured in very low volume - a vehicle which is either a) of a
type belonging to a “family of types” for which the total number manufactured in the
world for any 12 month period in the 36 months before the months of manufacture
does not exceed 200, or b) of a “type variant” for which the number manufactured
in the world for any 12 month period in the 36 months before the month of manufacture does not exceed 20.
C = Vehicle built by a person in the business of building vehicles using parts
of a GB registered vehicle - please supply supporting evidence of which donor
vehicle the engine and other components are from.
D = Disabled person’s vehicle.
S = Rebuilt Vehicle - a vehicle a) to which the Secretary of State has assigned a
vehicle identification number, b) which does not align to the “A” or “C” definitions,
and c) which has been rebuilt using a replacement chassis or integral chassis/body
of the same design as the original.
M = Motor Caravan, Motor Ambulance or Hearse.
T = Armoured Vehicle - a vehicle complying with the armour plating anti-bullet requirements.
R = A vehicle not being one of the above classes; Vehicles of this class are required to meet the Enhanced SVA test standards. For further information see SVA 4
or
for the Technical Standards the SVA Inspection Manual.
E = European Single Approval - an application for a vehicle that has been found
by the authority of another EEA state to comply with requirements at least
equivalent to those of the British SVA, supported by a declaration and evidence
of the technical standards to which the vehicle complied issued by the
authorised testing authority.
NOTE: Full definitions of the above can be found in the Motor Vehicles (Approval)
Regulations 2001
SVA1 (April 2003)
First Choice
Second Choice
*NR *STN INST
N P A L C D S M T E R (ESVA)
Telephone No:
Post Code
Fax No:
Vehicle Owner’s Full Name:
Owner’s UK Address or address to
which appointment letter to be sent:
(Please ensure details are entered in
full and include Post Code)

10
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E v e n e m e n t e n

C o b r a

C l u b

2 0 0 3

-

2 0 0 4

N e d e r l a n d

Als er één zaak duidelijk geworden is dit jaar dan is het wel dat er na 2003 niet zo
snel weer een perfect Cobra jaar zal komen. Hoe bedoelt u dit, zult u zich wellicht
afvragen ?
Het weer was afgelopen jaar wel zo goed dat er geen enkele reden te bedenken
was om NIET met je Cobra het Nederlandse asfalt te beroeren.
Het is ook het afgelopen jaar weer een waar genoegen dat enkele clubleden zich
moeite noch inspanning getroosten om een fantastische toerrit uit te zetten. Sommige maken er een heel weekend uitje van. Ik, en het hele bestuur, wil hen dan ook
van harte danken.
Want zonder actieve clubleden heeft een club geen bestaansrecht.
Het is wel jammer te constateren dat slechts weinige gebruik maken van deze zeer
plezierige uitjes. De reacties van de deelnemers zijn daarin éénsluidend zeer positief.
Ook voor het komende Cobra seizoen zijn er weer de nodige toerritten gepland.
Wederom hoop ik dat er weer vrijwilligers opstaan om een toerrit te organiseren.
Ook al heb je zoiets nog nooit gedaan, meld je bij mij (evenement@cobraclub.nl)
aan.
Ook mensen met ideeën worden uitgenodigd te reageren. Als bestuur proberen wij
zo goed mogelijk in te schatten wat de behoefte van onze leden is. Dat valt niet altijd mee als we weinig tot geen reacties krijgen.
Iets wat mij leuk en interessant lijkt is een keer op een echt circuit te rijden en/of een
circuit training te volgen met meerdere clubgenoten. Voorlopig ben ik nog steeds
@#$%@#@grrr bezig om een kenteken te bemachtigen voor mijn Sumo Cobra. Tot
die tijd rijd ik rond in mijn groene MGB (dus toch afgelopen jaar met een grote grijns
een rondje Noordkaap gereden !)
Laat wat van je horen, ik sta open voor ieder idee.
Met vriendelijke groet,
Dick Vesters (evenementen coördinator)
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TECHNIEK
Na het verenverhaal kom je automatisch op de afstelling van het onderstel en met
name de stuurinrichting. Het meeste van wat ik hier ga omschrijven heeft betrekking
op de Pilgrim Sumo MK3, maar een ieder die oplet kan er voor zijn (andere merk) kit
iets uithalen. Het gaat op voor alle Cobra’s. Om te beginnen zal ik eerst even wat
begrippen omschrijven, zodat je niet halverwege het verhaal de draad kwijt raakt.
-Camber (wielvlucht) is de hoek die de hartlijn van de band maakt met de loodlijn op
de weg, uitgedrukt in graden. Van boven af gezien naar buiten de wagen gekanteld
is positieve wielvlucht en naar binnen gekanteld is negatieve wielvlucht.
-Caster (fuseelangshelling) is de hoek van het fusee, gemeten over de draaipunten
(fuseekogels of veerpoot) in de lengte richting van de auto t.o.v. een loodlijn . Denk
maar aan de voorvork van een fiets! Hoe verder deze onderuit staat, hoe sneller de
vork geneigd is in de rechtuit stand terug te draaien.
-KPI (kings pin inclanation of wel fuseedwarshelling) is de hoek die de hartlijn van
de draaipunten van het fusee maakt met de loodlijn op de weg, gemeten dwars op
de auto. Is erg belangrijk bij het terugdraaien naar de nul stand van de wielen na het
nemen van een bocht.
-Sporing is de stand van de wielen t.o.v. de hartlijn van de auto in de lengterichting.
-Rijlijn of Rijhoek is de sporing van de achterwielen t.o.v. de hartlijn van de auto en/
of de voorwielen.
Als je bijvoorbeeld achter een auto rijdt waarvan de rijlijn niet is gecorrigeerd, lijkt
het net alsof de achterwielen “naast” de voorwielen staan. Ook wel de
“hondengang” genoemd. Om de wagen dan toch rechtuit te laten rijden moet je sporing aan de voorzijde zover verstellen dat je de afwijking achter opheft en dat houdt
in dat je de vooras niet correct kan uitlijnen.
-Schuurstraal is de afstand van de hartlijn van de band op het wegdek t.o.v. de hartlijn van de draaipunten van het fusee, doorgetrokken tot op het wegdek. Kruisen deze (denkbeeldige) lijnen elkaar boven het wegdek spreekt men van een negatieve
schuurstraal en kruisen zij onder het wegdek is de schuurstraal positief. Ga je de
velgen in het geval van een negatieve schuurstraal alleen naar buiten verbreden,
dan is het mogelijk dat je de hartlijn van de band zover naar buiten brengt dat de
schuurstraal positief wordt en je zodoende de gehele stuurgeometrie verandert. De
gevolgen daarvan zijn aanzienlijk, o.a. nerveus in het stuur, trekken in het spoor van
vrachtwagens,enzovoort…

Budget en wensen: onder het kopje wat is een kitcar of replica is reeds aangegeven
dat er een aantal mogelijkheden zijn t.a.v. wensen en hoe een kit samen te stellen.
Maak zoveel mogelijk een strakomlijnd plan wat je wilt; welke kit, compleet of niet,
welke motor, welk interieur, welke accessoires, gelcoatkleur of strakmaken en spuiten, maak je zelf onderdelen of bestel je alles kant en klaar, koop je alles ineens of
alleen als je er geld voor hebt, reviseer je donordelen of plak je het er zo onder, etc.
Als je een plan hebt probeer dit dan ook te budgetteren en probeer rekening te houden met het feit dat als je enige tijd aan het bouwen bent dat onderdelen duurder
kunnen worden.
Het spreekt voor zich dat een Ford gebaseerde Cobra met V6 van de donor goedkoper te bouwen is dan een top of the bill Jaguar based Cobra met een vette V8.
Kan ik ook een (gebruikte) Cobra kopen? Ja dat is mogelijk zowel nieuw als gebruikt
is er aanbod van Cobra’s. Belangrijk is dat je als relatieve leek ook hier advies
vraagt en niet zomaar een Cobra koopt omdat hij er zo mooi uit ziet.
Bijna elke Cobra ziet er uit als een Cobra, maar realiseer je goed dat de echte verschillen onder het mooie huidje zitten en dat de manier waarop een auto gebouwd is
hem kan maken en breken. Op Engelse sites worden nogal eens Cobra’s aangeboden die budget gebouwd zijn met een 4 cilinder Pinto motor, blijf liever van dergelijke auto’s af als je niet weet waar het over gaat want vaak koop je iets wat later bij
verkoop nagenoeg niets opbrengt.
Realiseer je dat Cobra’s regelrechte exoten zijn waarvan er geen twee gelijke rijden,
vrijwel iedereen die een Cobra bouwt stopt er zijn eigen signatuur in.
Nederlands kenteken?
Het op Nederlands kenteken krijgen van een Cobra die zelf gebouwd is kan voor
problemen zorgen. Een kit uit een EEG-land wordt na goedkeuring in het buitenland – onder bepaalde voorwaarden – in Nederland op de weg toegelaten. Bij kits
die uit landen buiten de EEG komen ligt het verhaal veel gecompliceerder en is het
zelfs denkbaar dat de auto niet toegelaten wordt. In toekomstige publicaties van de
TC wordt verder op dit onderwerp ingegaan.
Gert van Beek TC.

-Stuurhuishoogte is een onderschat iets, wat je rijplezier aanzienlijk kan vergallen,
m.n. bumpsteer is zoiets wat in sommige gevallen zelfs irritante/gevaarlijke vormen
kan aannemen.
-Ackermannprincipe is de hoek van de stuurarmpjes aan de voorwielfusees en van
belang is dat als je een lijn trekt vanuit een fuseekogel voorzijde naar het midden
van de achteras, moet de buitenste stuurkogel op deze lijn liggen met het stuur in
de rechtuit stand.
12
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Fabrikanten bieden deze pakketten vaak aan als bouwpakket of als turnkeyproject,
het eerste spreekt voor zich en in het tweede geval wordt de auto door de fabrikant
op jouw specificaties gebouwd.
Om ons te beperken tot Cobra’s, globaal zijn er twee zeer gangbare systemen leverbaar: de Als je kits gebaseerd op Ford techniek en de kits gebaseerd op Jaguar
techniek, de Ford based kits gebruiken meestal een Scorpio als donor ( in Engeland
Granada genoemd)waarvan meestal de ophanging voor en achter gebruikt wordt,
de kabelboom, de computer, de motor en alle andere delen die daarvoor in aanmerking komen. Deze kits zijn dus vaak op basis van een V6 gebouwd echter een V8 is
ook inpasbaar.
De Jaguar based kits zijn bijna allemaal voorzien van een V8 en hebben structureel
een ander soort chassis. De body’s die bij deze kits geleverd worden zijn vrijwel
zonder uitzondering gemaakt van kunststof, er is echter in Engeland een aluminium
body te koop die aangepast kan worden op de chassis’ van de meeste fabrikanten.
Het spreekt voor zich dat dit een zeer dure optie is.
Ook leveren de meeste fabrikanten hun eigen pakket accessoires, hierbij moet je
denken aan zaken zoals verlichting, bumpers, rolloverbars, interieurs, klokken,
dashboards, etc.
Of je dit wilt is in de eerste plaats een kwestie van smaak en in de tweede instantie
een kwestie van budget.
Als je zelf je accessoirespakket wilt samenstellen is er veel te vinden bij gespecialiseerde bedrijven in Engeland, zoals b.v.; http://www.europaspares.com/ maar er
zijn nog diverse anderen.
Als je de - in de originele Cobra - gebruikte Smith instrumenten wilt hebben dan zijn
deze gebruikt uit een Jaguar te halen en ze zijn ook nieuw te koop.
Het “hoe”van het bouwen van een Cobra replica.
Hierbij spelen een aantal zaken een rol: vaardigheden, ruimte, tijd, budget en wensen.
Vaardigheden; het is niet noodzakelijk om een hoogwaardig techneut te zijn, alhoewel enig technisch inzicht wel handig is. Er zijn bij ons genoeg gevallen bekend van
mensen die relatief weinig verstand van auto’s hadden maar die toch een fraaie Cobra gebouwd hebben.
De sleutelbegrippen hierbij zijn; de bereidheid je in de materie te verdiepen, de bereidheid je nieuwe technieken eigen te maken, raad durven vragen aan meer ervaren bouwers op meetings of aan de TC’s, specialistische klussen waar je geen
gat in ziet uitbesteden aan professionals en jezelf van te voren op de hoogte proberen te stellen wat er voor problemen op je pad zouden kunnen komen. Als je een
keuze hebt gemaakt voor welk fabrikaat je gaat, schaf dan van te voren een bouwmanual of een video aan, dit bedrag krijg je meestal terug als je een kit koopt!
Ruimte en tijd: een garage waarbij je goed aan alle kanten bij de auto kunt volstaat.
Hoeveel tijd kost het bouwen? In feite een niet te beantwoorden vraag omdat iedereen op zijn eigen manier met het begrip tijd omgaat. Het is mogelijk in drie maanden
met dag en nacht werken maar er zijn ook bouwers die er een paar jaar over doen.
Een en ander hangt ook samen met beschikbare tijd en de zorgvuldigheid die bij het
bouwen nagestreefd wordt.
Tip: probeer het thuisfront – als je dat hebt – ook in te schakelen in het proces.
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Dit is nodig om bij uitsturen een verschillende hoekverdraaiing te krijgen van de gestuurde wielen die overeenkomt met de draaicirkel van dat wiel. Het buitenste wiel
moet een grotere cirkel beschrijven dan het binnenste!
Omdat de wielbasis van de donorauto en de kit meestal niet overeenkomen, bemerken de meeste van ons dat de voorwielen behoorlijk wringen bij het b.v. omkeren/
inparkeren.
Helaas is daar niets aan te doen, behalve bij de Jaguar voortrein, waar je eventueel
de stuurkogelbeugel kan vervangen.
-Rijhoogte is de afstand van het chassis tot het wegdek en moet ten aller tijden
eerst worden afgesteld voordat je met de uitlijning begint. Ik heb hierover al het een
en ander verteld in het vorige artikel over de veren.
Duizelt het al? Wees maar niet bang, het wordt nog erger! Diegenen die al eens
hebben uitgelijnd, weten dat als je het een verstelt, het ander ook verloopt! Constant
(na)meten, want “meten is weten!” heeft een wijs iemand eens gezegd! Gaat in dit
geval meer dan op!
Ik zal beginnen met de voorbereidende werkzaamheden en het spreekt voor zich
dat het makkelijker gaat als je nog maar net bent begonnen met je chassis op te
bouwen. Dan hoef je niet te klunen of te tijgeren.
Bij het pilgrim chassis blijkt herhaaldelijk (eigenlijk altijd!) dat de ophangpunten van
de achterdraagarmen niet kloppen. Als je het spul gemonteerd hebt zonder modificatie, blijkt dat de sporing achter op ongeveer 5à7mm te staan. Ook de camber kan
wat verschillen, maar dat is niet zo erg. Om de sporing goed te kunnen zetten
(afstellen) moet je, voor dat de draagarmen worden gemonteerd, de binnenste ophangpunten aanpassen. Het volstaat om de boutgaten (M12) naar achter uit te frezen met een mm of 8. Draagarm monteren met binnen en buiten een stevige ring
van ongeveer 40-50mm doorsnede en 3-4mm dikte. Bout alleen aanzetten, dus nog
niet vastzetten.
Je kan een beetje voorwerken door tegen de wielen een rechte lat/pijp te houden en
zo ongeveer de sporing richting 0 te zetten. Afstellen kan pas definitief op de uitlijnbrug! 0-1mm toespoor!
Bij de Dax kan je vrij secuur al voorwerken door exact te doen wat er in de bouwhandleiding staat. Het verhaal staat alleen in vrij moeilijk engels en de meesten van
ons sneuvelen in het doorgronden van dat verhaal. Toch is het gemakkelijk.
Leg het losse cardan op zijn kop. Aan de zijkanten L+R zijn beugels gemonteerd
met 2 bouten waar doorheen borgdraad is gevlochten. Door deze beugels lopen 2
assen waarop met naaldlagers de onderste draagarmen zijn gemonteerd. Of de
draagarmen er al dan niet op zitten is voor de controle niet belangrijk. De assen
moeten wel op hun plaats zitten. Meet nu aan de voorzijde van het cardan de afstand tussen het hart van beide bout-assen en deze zou moeten zijn;
“9-1/8” inch (=231,7mm). Meet nu ook de achterzijde en ook dit zou “9-1/8” inch
moeten zijn, maar mag “0,076” inch (=1,9mm) meer zijn, wat inhoudt dat de sporing
achter 0-1,9mm toespoor wordt! Moet je corrigeren, dan kan dat d.m.v. shims. Dit
zijn plaatjes van verschillende dikte in een U-vorm die tussen de beugel en het cardan geplaatst worden om de bouten heen die je eerst moet verlossen van het borgdraad en dan ietsje op te lossen om de shim er tussen te kunnen steken.
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In de tekening van Dax staat goed aangegeven waar precies. Bouten weer vastzetten en opnieuw meten. Let op! De shims zijn erg dun, maar de aanpassing gaat vrij
snel. Dus niet teveel plaatsen. Meestal zijn er geen shims te bekennen en staat de
sporing op 0!
Nu kan je de hele cardan opbouw monteren op/in/aan de vaste punten van het Dax
chassis en dan pas monteer je de trekstangen (tie-bars). Eerst aan de draagarmen
en dan pas stel je de rose-joint zodanig af dat de bout door de rose-joint zonder
moeite in het chassis geplaatst kan worden. Ga je na de verdere opbouw dan uitlijnen, staat 10 tegen 1 de sporing achter goed en is de rijlijn ook zo goed als of zelfs
0! (0-2mm is te verwaarlozen!)
Voor de Dax ben je zo vrijwel klaar wat betreft de aanpassingen voor het uitlijnen.
Bij de Pilgrim gaan we nu naar voren. Om voor ook wat gemakkelijker te kunnen
corrigeren heb ik nog wat “werkzaamheden” waar je veel plezier van hebt met uitlijnen en later ook met rijden.
Een kleine, toch doeltreffende aanpassing is de caster van tevoren iets te vergroten.
Vanaf fabriek staat deze op ongeveer 1º30’, en dat geeft een nogal nerveus stuurgedrag. Bij de oudere chassis is de onderste draagarm met 1 pen door en door gemonteerd. Het volstaat om de buis aan het chassis aan de achterzijde +/- 0,5cm in
te korten en aan de voorzijde dit weer op te vullen met geschikte ringen. Zo bereik
je dat de draagarm iets naar voren verplaatst wordt en de caster zo op ongeveer
3º00’ komt te staan, wat een rustiger stuurkarakter garandeert en tevens de rechtuit
stabiliteit iets bevordert, zonder dat de auto zwaar gaat sturen. Bij de nieuwere typen chassis is het zo, dat de onderste draagarm met 4 “oren” aan het chassis is bevestigd en dan moet je dit trucje uithalen met de bovenste draagarm, maar dan
moet je aan de voorzijde inkorten en achter aanvullen. Dan bereik je hetzelfde. Zorg
er wel voor dat je links en rechts symmetrisch werkt!
In het veren-artikel had ik al gemeld, dat de schokbrekersteun op een der twee
draagarmen niet op de goede positie stond en het spreekt voor zich dat je er nu
goed bij kan om dit te controleren!
Wat betreft de afstelling van de camber, ben je gebonden aan het feit, dat de kogel
in de bovenste draagarm, maar met 1 winding tegelijk is te verstellen. Dat kan de
oorzaak zijn, dat je links en rechts iets verschil krijgt in de afstelling. Geen nood.
Een verschil van 0º30’ is niet voelbaar! Je controle is dat als je de camber en de
KPI bij elkaar optelt, de uitkomst L en R gelijk moet zijn! ( camber -0º30’ + KPI
15º30 = totaal 15º00’ en deze uitkomst moet L en R gelijk zijn, dan weet je dat de
fusees niet krom zijn en je meetresultaten kloppen)
De stuurhuishoogte hoeft bij Dax niet echt gecontroleerd te worden, omdat het
stuurhuis in hetzelfde horizontale vlak ligt als de onderste draagarm en de binnenste
stuurkogel in het verlengde ligt van de draagarmas en de onderste fuseekogel en de
buitenste stuurkogel (spoorstangeindkogel!) in elkaars verlengde liggen. Dit maakt
dat de draagarm een het spoorstangeind beiden bij inveren, dezelfde cirkelboog beschrijven en de hoek van het fusee dit nauwelijks beïnvloed. Wordt de caster extreem veranderd, dan pas is het zaak de stuurhuishoogte aan te passen. Waarschijnlijk is een geringe correctie nodig en kan je volstaan met het uitfrezen van de
boutgaten in de verticale richting met ongeveer een mm of 3à4. Of je naar boven of
onder moet bijstellen, zal je duidelijk worden als je de procedure bij de Pilgrim volgt.
14
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TECHNIEK
Het bouwen van een Cobra replica.
Wie wat, hoe en waar.
Veel vragen die gesteld worden over het bouwen van een Cobra replica hebben betrekking op het bovenstaande.
Wie levert deze bouwkits? Het antwoord is simpel: vele fabrikanten in de EEG en
ook daarbuiten. In veel landen is het een zogenaamde home market industry. Dit
houdt automatisch in dat er verloop is onder de fabrikanten, vaak blijft een handelsmerk zoals b.v. Dax of Pilgrim wel bestaan maar gaat het bedrijf over in andere handen. Uiteraard zijn er nieuwkomers op deze markt die vaak echter na een relatief
korte periode weer verdwenen zijn; hetzij dat het bedrijf het niet redt of het is onder
een andere naam verder gegaan.
Het is voor de technische commissie van de Cobraclub onmogelijk om al deze mutaties bij te houden. Natuurlijk hebben wij als TC’s een eigen database van favoriete
sites waar onder andere al dan niet up to date lijsten zijn te vinden van fabrikanten.
Het spreekt voor zich dat de TC geen fabrikant of importeur aanwijst en zegt daar
moet je kopen want dat is de beste.
Afgezien van het feit dat onze adviezen t.a.v. een fabrikaat onpartijdig dienen te zijn,
spelen hierin ook de reeds eerder genoemde mutaties een rol.
Om jezelf vertrouwd te maken met wat er zoal op de markt verkrijgbaar is kunnen
we maar een advies geven; zoeken op het internet op zoekwoorden als: Cobra, Cobra replica’s, kitcars,
Kitcar manufacturers, etc. Ook zijn er diverse portalsites te vinden die je als vertrekpunt kunt benutten bij je verdere internet zoektocht. Ook diverse binnen- en buitenlandse startpagina’s kunnen dienen als vertrekpunt. Om je een beetje op weg te helpen noemen we er een paar:
www.kitcars.nl
http://www.rally37.freeserve.co.uk/cobra/replica_cobra.htm
http://www.totalkitcar.com/
http://www.cobraclub.nl/index.html
http://www.cobraclub.com/forum/AC_General/80.html#1
http://www.kitcarclub.nl/
Ook op sites van kitcar magazines is informatie te halen: http://www.which-kit.com/
index.shtml http://www.kitcarmagazine.com/
Wat is een kitcar of een replica?
Kort gezegd een (sport)auto die samen gesteld is uit diverse componenten en bedoeld is om zelf te bouwen. Afhankelijk van het soort kit en de leverancier wordt er
meestal een basiskit geleverd die de volgende componenten omvat; een chassis,
een body met toebehoren, gemodificeerde ophangingdelen. Er wordt dan uitgegaan
van het gebruik van een zelf aan te schaffen donorauto c.q. de delen daarvan die je
nodig hebt om de kit te completeren.
Tevens zijn er nog verschillen tussen de z.g. eendonorkits, die gebruik maken van
de delen van een donorauto en er zijn kits die van meerdere merken onderdelen nodig hebben.
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Bij Pilgrim is het chassis in eerste instantie ontwikkeld voor de Sierra donor. Het onderstel van de Scorpio is vrijwel identiek, op wat kleine verschillen na. De fusees
van de beiden auto’s verschillen vanwege het verschil in wielbasis (Ackermannprincipe!) . Dit maakt dat de Sierra opzet niet klopt met de Scorpio fusees en je
daarom de hoogte van het stuurhuis moet verlagen met 1cm (opgave Dan Tanner/
Pilgrim). Ga je de caster vergroten zoals hierboven omschreven, dan moet je een
andere tactiek volgen.
De stuurhuispijpjes op het chassis toch met 1cm inkorten. Stuurhuis gewoon monteren en als je het gehele chassis klaar hebt en deze op de goede rijhoogte staat, dan
pas gaan uitlijnen!
Je neemt het programma van een Scorpio Saloon ’88-’93 en begint met de vooras
de camber goed te zetten. Dan zet je de sporing goed (hoeft niet zo nauwkeurig, je
komt hier later toch terug). Dan zal het uitlijnprogramma je naar de achteras sturen
en vragen of je de achter-camber en sporing wil stellen! Ja, natuurlijk willen we dat!
Camber heb je vooraf al bepaald door de buitenste draagarmbout in een van de drie
mogelijkheden te monteren. Blijft het afstellen van de sporing. Je hebt dan even iemand nodig die boven op de brug gaat staan en met een sleutel de binnenste
draagarmbout vast houdt. Van onder los jij de moer op en met een wringijzer tussen
het oog en de steun beweeg je de draagarm naar achter tot je de sporing, die je gelijktijdig afleest op het scherm, op 0/+1mm hebt staan. Niet het wringijzer loslaten,
maar de bout weer vast zetten en de andere kant op dezelfde manier afstellen,
maar met gelijke sporing! (symmetrie!)
Bij de meeste uitlijncomputers kan je dan ook gelijk zien dat de rijlijn (ook rijhoek genoemd) op 0 staat! Een kleine afwijking van hooguit 2mm is acceptabel. Nu weet je
gelijk dat de achterwielen recht t.o.z.v. de voorwielen staan.
Nu zal het uitlijnprogramma je weer naar de vooras roepen en ga je verder met het
meten van de caster. Deze hadden we al wat meer naloop gegeven en we kunnen
nu zien hoeveel. Als het goed is, staat deze op ongeveer 2º30’/3º00’ en mag er L en
R een verschil in zitten van ongeveer 0º30’! Dat is te verwaarlozen. Nu gaan we de
sporing definitief afstellen en is het van belang dat je de tandheugel exact in de middenstand hebt gezet (evenveel omwentelingen naar L als R!).
Stuur vastzetten met het aanwezige hulpmiddel en spoorstangen verstellen maar,
tot je ze beiden evenveel toespoor hebt gegeven met een totale sporing van 0/
+1mm. Contramoer vastzetten en dan komen we nu bij het afstellen van de stuurhuis hoogte. Hier is het uitlijnprogramma nog nodig, dus niet de procedure afsluiten.
Pak de auto ergens beet en trek hem voorzichtig iets in de veren.
1cm is voldoende en kijk gelijk op het scherm of de sporing verandert. Wordt de
sporing groter
(meer toespoor/ gaan de wielen naar binnen?) dan staat het stuurhuis te laag. In dit
geval moet je de stuurhuisbouten oplossen en U-vormige ringen (L en R gelijke ringen van ongeveer ½ mm dik) om de bouten steken en de bouten weer aanzetten.
Opnieuw controleren en net zolang proberen tot de sporing niet meer verandert bij
naar beneden bewegen van de wagen. Wordt de sporing kleiner of zelfs uitspoor
(negatief op het scherm/gaan de wielen naar buiten?), dan staat het stuurhuis nog
te hoog en heb je iets te weinig van de pijpjes afgehaald.
Als laatste altijd de sporing opnieuw corrigeren! Later kan je de U-ringen vervangen
door volledige ringen van dezelfde dikte. Het is even werk, maar het (rij)plezier gaat
met sprongen vooruit.
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Mocht het zo zijn dat het bereik van de stelmogelijkheid niet helemaal de gewenste
waarde oplevert, dan moet je de symmetrieregel toepassen. Bedenk dat je ten aller
tijden de zaak symmetrisch moet afstellen. Dus een kant wel de waarde, maar de
andere zijde niet? Dan de ene zijde terugstellen tot de waarde die je bij de
“verkeerde” kant hebt bereikt. Dit kan nooit veel schelen en is dat wel zo is er wat
anders aan de hand! Deze procedure is trouwens een normale manier van werken,
alleen het wordt bij de huidige auto’s vrijwel niet meer gedaan, omdat deze af fabriek al goed staan. Bedenk je wel dat je voor deze (uitlijn)klus niet bij een bandenboer moet zijn. Zij zijn alleen maar bezig zoveel mogelijk “tijd” om te zetten. Dit is
een zeer tijdrovende aangelegenheid en het zal er wel op neer komen dat je meerder keren de uitlijnbrug op moet. Je kan dan beter bevriend zijn met een monteur,
die je op een zaterdag of zo ter wille is.
In de bouwhandleiding van de Pilgrim staan de volgende gegevens;
Camber 1º30’ en dat is eigenlijk een afstelling voor het circuit. 0º30’ is minder nerveus. Caster 1º30’ is iets te weinig en je kan dat beter iets vermeerderen tot
2º30’/3º00’ Toespoor 0 tot +1mm en dat is OK!
KPI is niet afstelbaar en helaas is dit er waarschijnlijk de oorzaak van dat de Pilgrim
niet voldoende terugstuurt naar de middenstand. Mogelijk dat Willy Wortel toch nog
op een dag met een oplossing komt voor dit toch wel hinderlijke probleem. Keep
you posted!
Eventuele vragen kunnen via techniek@cobraclub.nl of
427snakebytes@jelleschalk.nl
Fijne winter(sleutel)tijd,
Jelle Schalk.
Voor een (beginnende) Cobra-bouwer heb ik in de aanbieding een Chevy-350
met wat ?warme? specificaties. Het blok is opgebouwd uit vrijwel nieuwe onderdelen en op de poelies, dynamo, koppeling en bak na startklaar. World-koppen, MSDontsteking en bobine, Edelbrock C4B inlaat, Carter 625CFM carb, 234-234/488-488
nokkenas, hoog volume-oliepomp, etc. Na de bouw van mijn alweer 3e Cobra heb
ik nog het een en ander in mijn schuurtje liggen wat voor iemand wellicht interessant
is, zoals; 2x Ford V8 (ook eventueel opgebouwd als de chevy!), 2.9V6 compleet met
ECU, Sierra onderstel, 2 nieuwe universele Wilwood remtangen met blokken, een
nieuwe chevy ontsteking met
ingebouwde bobine (HEI), een klein
model aanhangwagen, 4 Jaguar wielen met banden om een rollend (DAX)
chassis te maken, een Audi 100/A6
turbo versnellingsbak, 2 Ford V8 koppen (351) voor iemand die ze wil flowen. Mocht er iets van je gading tussen
staan, kan je me bellen op
0624224578
of mailen ;mailen.m@jelleschalk.nl
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13
20
21-22
Juli
4
11
18
23-25

CCN Tourrit
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij Kleijn Speijck vanaf
14.00u Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
Historisch Weekend Den Helder

Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Wegstervende 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
CCN Tourrit
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij Kleijn Speijck vanaf
14.00u Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
Le Mans Classic; www.lemansclassic.com

Augustus
1
Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
6t/m8
Oldtimer Grand Prix, Nürburgring Duitsland.
http://www.nuerburgring.de/eng/index_e.htm
15
CCN Tourrit
22
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij Kleijn Speijck vanaf
14.00u Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
27t/m29 Vehikel Auto & Motor Veemarkthallen Utrecht inl. tel. 030 2258262;
www.vehikel.com
September
5
Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
11
Oldtimerdag Alphen a/d Rijn; www.ritzsite.net/otdalphen
24t/m26 Ardennenweekend inl. Piet Wijn Tel. 072-5062429 / 0653-750223
Oktober
3

Pubmeeting Seizoenssluiting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644

November
26-5 dec Essen Motor show, Messe Essen, Duitsland; www.essen-motorshow.de
December
10-12
Vehikel Auto & Motor (Onderdelenmarkt) Veemarkthallen Utrecht
inl. tel. 030 2258262; www.vehikel.com
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
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EVENEMENTENKALENDER

Januari
9t/m11

InterClassics, Het klassieker evenement van NL. MECC Maastricht
tel. 040-383 8383; www.interclassicsmaastricht.nl of www.mecc.nl
11&17&31 Vrij rijden op Assen. Geef jouw Cobra de sporen !
Zie : http://www.prodrive-training.nl/
25
Jaarvergadering restaurant Castellum Novum te De Meern
14.00 uur tel. 030 - 6664580
Februari
7-8

Maart
5t/m7
7
13-14
Tot 28!

April
1t/m4
4
17-18

Mei
2
8-9
9t/m16
20
23
23t/m30

Juni
6

20

EVENEMENT
Naar aanleiding van het geweldige succes en grote opkomst van de in 2003 gehouden informatie middag wordt ook in 2004 weer een informatie middag georganiseerd.
Er bleek tijdens de gehouden informatie dag een duidelijke behoefte te bestaan aan
met name meer inzicht in het verkrijgen van een kenteken voor jouw Cobra.
Daar dit ingewikkelde materie is wilde wij binnen de club eerst onderzoek gaan
doen alvorens een 2e informatie middag te organiseren. Welnu, deze 2e informatie
middag staat gepland voor zondagmiddag 7 maart 2004.
Omdat het aantal plaatsen beperkt is (Max. 80) is de toegang beperkt tot de eerste
80 aanmelders op evenementen@cobraclub.nl ! Zorg dat jij je op tijd aanmeldt !
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen :

Voorjaars Oldtimer Beurs Autotron Rosmalen tel. 073-6293911;
www.autotron.nl

Antwerp Classic Salon, Antwerpen inl. tel. 045 546 2066; www.siha.de
Informatieve middagbijeenkomst over de bouw van een Cobra en
alles wat er bij komt kijken bij AC restaurant De Meern. Start 13.00u.
Aanmelden verplicht. evenementen@cobraclub.nl
British Cars en Lifestyle Autotron Rosmalen tel. 073-6293911;
www.autotron.nl
Caroll Shelby 80 jaar op 28 maart ! “A life in the fast lane” autoshow die
tot deze datum te zien is. Petersen Automotive Museum, Los Angeles.
www.petersen.org

Techno Classica, een absolute aanrader. Messe Essen Duitsland;
www.siha.de
Pubmeeting Seizoensopening bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Lente Oldtimer Beurs Autotron Rosmalen tel. 073-6293911;
www.autotron.nl

·

Aanmelding vanaf 12.30 u

·

Start 13.00u
-

Gert van Beek over de bouw van zijn Cobra.

-

2e spreker over de bouw van zijn Cobra

-

3e spreker over de bouw/modificatie van zijn Cobra

·

Pauze 15 min.

·

“Hoe je NU een keuringstraject dient te doorlopen” door Technische Commissie

·

Status initiatief Cobraclub “Kentekenproblematiek” Forum door Technische
Commissie

·

Wat jij altijd al wilde weten ?
Cobra vraag & antwoord sessie voorgezeten door de Technische Commissie
Afsluiting 17.00u

·

De locatie is het AC De Meern restaurant (langs snelweg Den Haag – Utrecht
A12, afslag De Meern)

Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Dreamcar Oldtimerbeurs, Mechelen (B); www.oldtimerdreamcar.com
International Historic Tulpenrallye; www.tulpenrallye.nl
CCN Toerrit (hemelvaartdag)
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij Kleijn Speijck vanaf
14.00u Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
8 daagse tourrit incl. bezoek Le Mans Classic races.
www.classiccartoursinternational.co

OPROEP :
Wij zoeken nog 2 sprekers. Het liefst 1 persoon die over zijn Cobra modificatie wil
vertellen en 1 persoon die een verhaal over zijn Cobra bouwtraject wil vertellen.
We maken gebruik van PowerPoint om het verhaal visueel te ondersteunen.
Ondergetekende kan ondersteuning geven om jouw verhaal en foto’s in PowerPoint
op te zetten. Dan maken we er een gezellige “Cobra verhaal in elkaar knutsel” middag van. Bel of email mij als jij een Cobra verhaal wilt vertellen.

Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644

Dick Vesters (evenementen@cobraclub.nl )
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“Cobra Replicas” van Ian Stent – een boekbeoordeling
Juist uitgekomen bij Autocraft Publications (01737-222030 info@which-kit.
com ISBN #: 0-9545729-0-4)
“Cobra Replicas” is een recent verschenen boek van Ian Stent met een uitgebreid
overzicht van de de huidige UK Cobra Replica markt en is geïllustreerd met schitterende kleuren foto’s. De auteur heeft hiermee het in het midden negentig verschenen boek van Iain Ayre over Cobra replica’s vernieuwd en verbetert.
Wat staat er in het boek, dat 144 pagina’s, 16 hoofdstukken en 4 appendixen telt?
·

“In the beginning”: de start van de UK Cobra Replica: vond plaats aan het
eind van de jaren zeventig..

·

“Choosing your weapon”: op grond waarvan moet je beslissen welke auto bij
jou past als eerste bouwer of koper van een kant en klare Cobra replica. Hij
geeft in dit hoofdstuk realistische informatie over de kosten, welke modellen
in welke prijsklasse thuishoren, hoe je de kosten kunt minimaliseren en de
keuzen die de kosten zullen verhogen. De laatste groep verdeelt hij in drie
schalen: budget, midden en top. Er staan ook bruikbare zaken in over authentiekheid en het belang van het bezoek aan leveranciers voor het maken
van je keus.

·

“Building the beast”: een ander lezenswaardig hoofdstuk vol met informatie
over waar toekomstige Cobra replica bouwers aan moeten denken bij het
bouwen van hun eerste auto.

·

“Manufacturer reviews”: in dit hoofdstuk verschaft het boek gedetailleerde informatie over 10 Cobra replica fabrikanten in de UK.: AK Sports cars, Madgwick Cars (ex Southern Roadcraft), Fiero Factory, Gardener Douglas, Pilgrim
Cars, RV Dynamics (ex Unique Autocraft Python), Crendon Replicas, Magnum Engineering, Hawk Cars, and finally DJ Sports cars (Dax Tojeiro). Achter iedere fabrieksnaam volgt een goede beschrijving van de kit en een specificatie. Ook het bedrijfsprofiel staat beschreven en een interview met de managing director van ieder bedrijf, waardoor je ook een idee krijgt over de
grootte van het bedrijf en de producten die het maakt. Ook werd aan alle 5
dezelfde vragen gesteld, waaronder de vraag naar hun favoriete motor. De
meeste stemmen kreeg de Chevy…

·

·

18

“I built one” and “I bought one”: het boek bevat 2 hoofdstukken met interviews
met 2 eigenaars die verschillende wegen volgden om een Cobra te krijgen.
Barry Smith heeft meegewerkt aan een fantastisch hoofdstuk, waarin op een
gebruikersvriendelijke manier verteld wordt hoe hij zijn Dax Tojeiro heeft gebouwd. In een volgend hoofdstuk vertelt Ralph Hood waarom hij een kant en
klare Fiero Euro 427 heeft gekocht
“The Cobra Replica Club – where Fake Snakes gather”: een kijkje in de Engelse Cobraclub met 10 redenen waarom mensen er lid van willen zijn.
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·

“Appendices”: het boek besluit met 4 appendixen: met extra details over de al
eerder genoemde fabrikanten en over 3 nog niet eerder genoemde bedrijven:
Cobretti, Metaline, Roman Kit cars, de verschillende Cobraclubs in de UK en
jaarlijks terugkerende festiviteiten en een uitstekende lijst met leveranciers
voor onderdelen, donors en componenten, Het boek wordt besloten met enkele pagina’s over de belangrijkste overwegingen bij de keuze van het SVA
proces.

Volgens mij zullen eigenaren en potentiële bouwers van dit boek genieten. Het is
makkelijk te lezen, zit boordenvol informatie en er is een goede balans tussen tekst
en prachtige foto’s.
Als ik de redacteur van dit boek was geweest zou ik slechts 4 veranderingen hebben aangebracht: ik zou minder ruimte (15 pag.) hebben gegeven aan de zeldzame
Fiero Euro 427 en zou in plaats daarvan meer ruimte hebben gegeven aan de Pilgrim, ook een budget kit, maar met een veel groter marktbelang. Ik zou ook een
hoofdstuk gewijd hebben aan Replica Cobra racing met misschien interviews met
Cheng Lim en/of Andy Burrows. Ik had ook graag een hoofdstuk gezien over een
dealer en wat hij van de Cobrazaken vindt. Misschien iemand als Dave Brookes.
En tot slot een hoofdstuk dat een interview bevat met een specialist in tweedehands
Cobra Replica’s.
Kortom, het is een goed boek, een aanrader voor alle Replica fans. Inclusief verzending kost het boek ongeveer €40,-- Zet het op uw verlanglijst voor de Kerst.
Artikel geschreven door Nigel Brackenbury en vertaald voor de Paper Snake door
Liane Swift.

www.freedomcollectibles.com

Keramiek plaatje met ruimte voor het
huisnummer
http://www.stores.ebay.co.uk/
classiccarandbikerelateditems
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“Cobra Replicas” van Ian Stent – een boekbeoordeling
Juist uitgekomen bij Autocraft Publications (01737-222030 info@which-kit.
com ISBN #: 0-9545729-0-4)
“Cobra Replicas” is een recent verschenen boek van Ian Stent met een uitgebreid
overzicht van de de huidige UK Cobra Replica markt en is geïllustreerd met schitterende kleuren foto’s. De auteur heeft hiermee het in het midden negentig verschenen boek van Iain Ayre over Cobra replica’s vernieuwd en verbetert.
Wat staat er in het boek, dat 144 pagina’s, 16 hoofdstukken en 4 appendixen telt?
·

“In the beginning”: de start van de UK Cobra Replica: vond plaats aan het
eind van de jaren zeventig..

·

“Choosing your weapon”: op grond waarvan moet je beslissen welke auto bij
jou past als eerste bouwer of koper van een kant en klare Cobra replica. Hij
geeft in dit hoofdstuk realistische informatie over de kosten, welke modellen
in welke prijsklasse thuishoren, hoe je de kosten kunt minimaliseren en de
keuzen die de kosten zullen verhogen. De laatste groep verdeelt hij in drie
schalen: budget, midden en top. Er staan ook bruikbare zaken in over authentiekheid en het belang van het bezoek aan leveranciers voor het maken
van je keus.

·

“Building the beast”: een ander lezenswaardig hoofdstuk vol met informatie
over waar toekomstige Cobra replica bouwers aan moeten denken bij het
bouwen van hun eerste auto.

·

“Manufacturer reviews”: in dit hoofdstuk verschaft het boek gedetailleerde informatie over 10 Cobra replica fabrikanten in de UK.: AK Sports cars, Madgwick Cars (ex Southern Roadcraft), Fiero Factory, Gardener Douglas, Pilgrim
Cars, RV Dynamics (ex Unique Autocraft Python), Crendon Replicas, Magnum Engineering, Hawk Cars, and finally DJ Sports cars (Dax Tojeiro). Achter iedere fabrieksnaam volgt een goede beschrijving van de kit en een specificatie. Ook het bedrijfsprofiel staat beschreven en een interview met de managing director van ieder bedrijf, waardoor je ook een idee krijgt over de
grootte van het bedrijf en de producten die het maakt. Ook werd aan alle 5
dezelfde vragen gesteld, waaronder de vraag naar hun favoriete motor. De
meeste stemmen kreeg de Chevy…

·

·

18

“I built one” and “I bought one”: het boek bevat 2 hoofdstukken met interviews
met 2 eigenaars die verschillende wegen volgden om een Cobra te krijgen.
Barry Smith heeft meegewerkt aan een fantastisch hoofdstuk, waarin op een
gebruikersvriendelijke manier verteld wordt hoe hij zijn Dax Tojeiro heeft gebouwd. In een volgend hoofdstuk vertelt Ralph Hood waarom hij een kant en
klare Fiero Euro 427 heeft gekocht
“The Cobra Replica Club – where Fake Snakes gather”: een kijkje in de Engelse Cobraclub met 10 redenen waarom mensen er lid van willen zijn.
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·

“Appendices”: het boek besluit met 4 appendixen: met extra details over de al
eerder genoemde fabrikanten en over 3 nog niet eerder genoemde bedrijven:
Cobretti, Metaline, Roman Kit cars, de verschillende Cobraclubs in de UK en
jaarlijks terugkerende festiviteiten en een uitstekende lijst met leveranciers
voor onderdelen, donors en componenten, Het boek wordt besloten met enkele pagina’s over de belangrijkste overwegingen bij de keuze van het SVA
proces.

Volgens mij zullen eigenaren en potentiële bouwers van dit boek genieten. Het is
makkelijk te lezen, zit boordenvol informatie en er is een goede balans tussen tekst
en prachtige foto’s.
Als ik de redacteur van dit boek was geweest zou ik slechts 4 veranderingen hebben aangebracht: ik zou minder ruimte (15 pag.) hebben gegeven aan de zeldzame
Fiero Euro 427 en zou in plaats daarvan meer ruimte hebben gegeven aan de Pilgrim, ook een budget kit, maar met een veel groter marktbelang. Ik zou ook een
hoofdstuk gewijd hebben aan Replica Cobra racing met misschien interviews met
Cheng Lim en/of Andy Burrows. Ik had ook graag een hoofdstuk gezien over een
dealer en wat hij van de Cobrazaken vindt. Misschien iemand als Dave Brookes.
En tot slot een hoofdstuk dat een interview bevat met een specialist in tweedehands
Cobra Replica’s.
Kortom, het is een goed boek, een aanrader voor alle Replica fans. Inclusief verzending kost het boek ongeveer €40,-- Zet het op uw verlanglijst voor de Kerst.
Artikel geschreven door Nigel Brackenbury en vertaald voor de Paper Snake door
Liane Swift.

www.freedomcollectibles.com

Keramiek plaatje met ruimte voor het
huisnummer
http://www.stores.ebay.co.uk/
classiccarandbikerelateditems
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EVENEMENTENKALENDER

Januari
9t/m11

InterClassics, Het klassieker evenement van NL. MECC Maastricht
tel. 040-383 8383; www.interclassicsmaastricht.nl of www.mecc.nl
11&17&31 Vrij rijden op Assen. Geef jouw Cobra de sporen !
Zie : http://www.prodrive-training.nl/
25
Jaarvergadering restaurant Castellum Novum te De Meern
14.00 uur tel. 030 - 6664580
Februari
7-8

Maart
5t/m7
7
13-14
Tot 28!

April
1t/m4
4
17-18

Mei
2
8-9
9t/m16
20
23
23t/m30

Juni
6

20

EVENEMENT
Naar aanleiding van het geweldige succes en grote opkomst van de in 2003 gehouden informatie middag wordt ook in 2004 weer een informatie middag georganiseerd.
Er bleek tijdens de gehouden informatie dag een duidelijke behoefte te bestaan aan
met name meer inzicht in het verkrijgen van een kenteken voor jouw Cobra.
Daar dit ingewikkelde materie is wilde wij binnen de club eerst onderzoek gaan
doen alvorens een 2e informatie middag te organiseren. Welnu, deze 2e informatie
middag staat gepland voor zondagmiddag 7 maart 2004.
Omdat het aantal plaatsen beperkt is (Max. 80) is de toegang beperkt tot de eerste
80 aanmelders op evenementen@cobraclub.nl ! Zorg dat jij je op tijd aanmeldt !
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen :

Voorjaars Oldtimer Beurs Autotron Rosmalen tel. 073-6293911;
www.autotron.nl

Antwerp Classic Salon, Antwerpen inl. tel. 045 546 2066; www.siha.de
Informatieve middagbijeenkomst over de bouw van een Cobra en
alles wat er bij komt kijken bij AC restaurant De Meern. Start 13.00u.
Aanmelden verplicht. evenementen@cobraclub.nl
British Cars en Lifestyle Autotron Rosmalen tel. 073-6293911;
www.autotron.nl
Caroll Shelby 80 jaar op 28 maart ! “A life in the fast lane” autoshow die
tot deze datum te zien is. Petersen Automotive Museum, Los Angeles.
www.petersen.org

Techno Classica, een absolute aanrader. Messe Essen Duitsland;
www.siha.de
Pubmeeting Seizoensopening bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Lente Oldtimer Beurs Autotron Rosmalen tel. 073-6293911;
www.autotron.nl

·

Aanmelding vanaf 12.30 u

·

Start 13.00u
-

Gert van Beek over de bouw van zijn Cobra.

-

2e spreker over de bouw van zijn Cobra

-

3e spreker over de bouw/modificatie van zijn Cobra

·

Pauze 15 min.

·

“Hoe je NU een keuringstraject dient te doorlopen” door Technische Commissie

·

Status initiatief Cobraclub “Kentekenproblematiek” Forum door Technische
Commissie

·

Wat jij altijd al wilde weten ?
Cobra vraag & antwoord sessie voorgezeten door de Technische Commissie
Afsluiting 17.00u

·

De locatie is het AC De Meern restaurant (langs snelweg Den Haag – Utrecht
A12, afslag De Meern)

Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Dreamcar Oldtimerbeurs, Mechelen (B); www.oldtimerdreamcar.com
International Historic Tulpenrallye; www.tulpenrallye.nl
CCN Toerrit (hemelvaartdag)
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij Kleijn Speijck vanaf
14.00u Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
8 daagse tourrit incl. bezoek Le Mans Classic races.
www.classiccartoursinternational.co

OPROEP :
Wij zoeken nog 2 sprekers. Het liefst 1 persoon die over zijn Cobra modificatie wil
vertellen en 1 persoon die een verhaal over zijn Cobra bouwtraject wil vertellen.
We maken gebruik van PowerPoint om het verhaal visueel te ondersteunen.
Ondergetekende kan ondersteuning geven om jouw verhaal en foto’s in PowerPoint
op te zetten. Dan maken we er een gezellige “Cobra verhaal in elkaar knutsel” middag van. Bel of email mij als jij een Cobra verhaal wilt vertellen.

Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644

Dick Vesters (evenementen@cobraclub.nl )
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Mocht het zo zijn dat het bereik van de stelmogelijkheid niet helemaal de gewenste
waarde oplevert, dan moet je de symmetrieregel toepassen. Bedenk dat je ten aller
tijden de zaak symmetrisch moet afstellen. Dus een kant wel de waarde, maar de
andere zijde niet? Dan de ene zijde terugstellen tot de waarde die je bij de
“verkeerde” kant hebt bereikt. Dit kan nooit veel schelen en is dat wel zo is er wat
anders aan de hand! Deze procedure is trouwens een normale manier van werken,
alleen het wordt bij de huidige auto’s vrijwel niet meer gedaan, omdat deze af fabriek al goed staan. Bedenk je wel dat je voor deze (uitlijn)klus niet bij een bandenboer moet zijn. Zij zijn alleen maar bezig zoveel mogelijk “tijd” om te zetten. Dit is
een zeer tijdrovende aangelegenheid en het zal er wel op neer komen dat je meerder keren de uitlijnbrug op moet. Je kan dan beter bevriend zijn met een monteur,
die je op een zaterdag of zo ter wille is.
In de bouwhandleiding van de Pilgrim staan de volgende gegevens;
Camber 1º30’ en dat is eigenlijk een afstelling voor het circuit. 0º30’ is minder nerveus. Caster 1º30’ is iets te weinig en je kan dat beter iets vermeerderen tot
2º30’/3º00’ Toespoor 0 tot +1mm en dat is OK!
KPI is niet afstelbaar en helaas is dit er waarschijnlijk de oorzaak van dat de Pilgrim
niet voldoende terugstuurt naar de middenstand. Mogelijk dat Willy Wortel toch nog
op een dag met een oplossing komt voor dit toch wel hinderlijke probleem. Keep
you posted!
Eventuele vragen kunnen via techniek@cobraclub.nl of
427snakebytes@jelleschalk.nl
Fijne winter(sleutel)tijd,
Jelle Schalk.
Voor een (beginnende) Cobra-bouwer heb ik in de aanbieding een Chevy-350
met wat ?warme? specificaties. Het blok is opgebouwd uit vrijwel nieuwe onderdelen en op de poelies, dynamo, koppeling en bak na startklaar. World-koppen, MSDontsteking en bobine, Edelbrock C4B inlaat, Carter 625CFM carb, 234-234/488-488
nokkenas, hoog volume-oliepomp, etc. Na de bouw van mijn alweer 3e Cobra heb
ik nog het een en ander in mijn schuurtje liggen wat voor iemand wellicht interessant
is, zoals; 2x Ford V8 (ook eventueel opgebouwd als de chevy!), 2.9V6 compleet met
ECU, Sierra onderstel, 2 nieuwe universele Wilwood remtangen met blokken, een
nieuwe chevy ontsteking met
ingebouwde bobine (HEI), een klein
model aanhangwagen, 4 Jaguar wielen met banden om een rollend (DAX)
chassis te maken, een Audi 100/A6
turbo versnellingsbak, 2 Ford V8 koppen (351) voor iemand die ze wil flowen. Mocht er iets van je gading tussen
staan, kan je me bellen op
0624224578
of mailen ;mailen.m@jelleschalk.nl
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20
21-22
Juli
4
11
18
23-25

CCN Tourrit
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij Kleijn Speijck vanaf
14.00u Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
Historisch Weekend Den Helder

Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Wegstervende 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
CCN Tourrit
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij Kleijn Speijck vanaf
14.00u Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
Le Mans Classic; www.lemansclassic.com

Augustus
1
Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
6t/m8
Oldtimer Grand Prix, Nürburgring Duitsland.
http://www.nuerburgring.de/eng/index_e.htm
15
CCN Tourrit
22
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij Kleijn Speijck vanaf
14.00u Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
27t/m29 Vehikel Auto & Motor Veemarkthallen Utrecht inl. tel. 030 2258262;
www.vehikel.com
September
5
Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
11
Oldtimerdag Alphen a/d Rijn; www.ritzsite.net/otdalphen
24t/m26 Ardennenweekend inl. Piet Wijn Tel. 072-5062429 / 0653-750223
Oktober
3

Pubmeeting Seizoenssluiting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644

November
26-5 dec Essen Motor show, Messe Essen, Duitsland; www.essen-motorshow.de
December
10-12
Vehikel Auto & Motor (Onderdelenmarkt) Veemarkthallen Utrecht
inl. tel. 030 2258262; www.vehikel.com
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
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Bij Pilgrim is het chassis in eerste instantie ontwikkeld voor de Sierra donor. Het onderstel van de Scorpio is vrijwel identiek, op wat kleine verschillen na. De fusees
van de beiden auto’s verschillen vanwege het verschil in wielbasis (Ackermannprincipe!) . Dit maakt dat de Sierra opzet niet klopt met de Scorpio fusees en je
daarom de hoogte van het stuurhuis moet verlagen met 1cm (opgave Dan Tanner/
Pilgrim). Ga je de caster vergroten zoals hierboven omschreven, dan moet je een
andere tactiek volgen.
De stuurhuispijpjes op het chassis toch met 1cm inkorten. Stuurhuis gewoon monteren en als je het gehele chassis klaar hebt en deze op de goede rijhoogte staat, dan
pas gaan uitlijnen!
Je neemt het programma van een Scorpio Saloon ’88-’93 en begint met de vooras
de camber goed te zetten. Dan zet je de sporing goed (hoeft niet zo nauwkeurig, je
komt hier later toch terug). Dan zal het uitlijnprogramma je naar de achteras sturen
en vragen of je de achter-camber en sporing wil stellen! Ja, natuurlijk willen we dat!
Camber heb je vooraf al bepaald door de buitenste draagarmbout in een van de drie
mogelijkheden te monteren. Blijft het afstellen van de sporing. Je hebt dan even iemand nodig die boven op de brug gaat staan en met een sleutel de binnenste
draagarmbout vast houdt. Van onder los jij de moer op en met een wringijzer tussen
het oog en de steun beweeg je de draagarm naar achter tot je de sporing, die je gelijktijdig afleest op het scherm, op 0/+1mm hebt staan. Niet het wringijzer loslaten,
maar de bout weer vast zetten en de andere kant op dezelfde manier afstellen,
maar met gelijke sporing! (symmetrie!)
Bij de meeste uitlijncomputers kan je dan ook gelijk zien dat de rijlijn (ook rijhoek genoemd) op 0 staat! Een kleine afwijking van hooguit 2mm is acceptabel. Nu weet je
gelijk dat de achterwielen recht t.o.z.v. de voorwielen staan.
Nu zal het uitlijnprogramma je weer naar de vooras roepen en ga je verder met het
meten van de caster. Deze hadden we al wat meer naloop gegeven en we kunnen
nu zien hoeveel. Als het goed is, staat deze op ongeveer 2º30’/3º00’ en mag er L en
R een verschil in zitten van ongeveer 0º30’! Dat is te verwaarlozen. Nu gaan we de
sporing definitief afstellen en is het van belang dat je de tandheugel exact in de middenstand hebt gezet (evenveel omwentelingen naar L als R!).
Stuur vastzetten met het aanwezige hulpmiddel en spoorstangen verstellen maar,
tot je ze beiden evenveel toespoor hebt gegeven met een totale sporing van 0/
+1mm. Contramoer vastzetten en dan komen we nu bij het afstellen van de stuurhuis hoogte. Hier is het uitlijnprogramma nog nodig, dus niet de procedure afsluiten.
Pak de auto ergens beet en trek hem voorzichtig iets in de veren.
1cm is voldoende en kijk gelijk op het scherm of de sporing verandert. Wordt de
sporing groter
(meer toespoor/ gaan de wielen naar binnen?) dan staat het stuurhuis te laag. In dit
geval moet je de stuurhuisbouten oplossen en U-vormige ringen (L en R gelijke ringen van ongeveer ½ mm dik) om de bouten steken en de bouten weer aanzetten.
Opnieuw controleren en net zolang proberen tot de sporing niet meer verandert bij
naar beneden bewegen van de wagen. Wordt de sporing kleiner of zelfs uitspoor
(negatief op het scherm/gaan de wielen naar buiten?), dan staat het stuurhuis nog
te hoog en heb je iets te weinig van de pijpjes afgehaald.
Als laatste altijd de sporing opnieuw corrigeren! Later kan je de U-ringen vervangen
door volledige ringen van dezelfde dikte. Het is even werk, maar het (rij)plezier gaat
met sprongen vooruit.

22

Paper Snake 6-2003

Paper Snake 6-2003

15

In de tekening van Dax staat goed aangegeven waar precies. Bouten weer vastzetten en opnieuw meten. Let op! De shims zijn erg dun, maar de aanpassing gaat vrij
snel. Dus niet teveel plaatsen. Meestal zijn er geen shims te bekennen en staat de
sporing op 0!
Nu kan je de hele cardan opbouw monteren op/in/aan de vaste punten van het Dax
chassis en dan pas monteer je de trekstangen (tie-bars). Eerst aan de draagarmen
en dan pas stel je de rose-joint zodanig af dat de bout door de rose-joint zonder
moeite in het chassis geplaatst kan worden. Ga je na de verdere opbouw dan uitlijnen, staat 10 tegen 1 de sporing achter goed en is de rijlijn ook zo goed als of zelfs
0! (0-2mm is te verwaarlozen!)
Voor de Dax ben je zo vrijwel klaar wat betreft de aanpassingen voor het uitlijnen.
Bij de Pilgrim gaan we nu naar voren. Om voor ook wat gemakkelijker te kunnen
corrigeren heb ik nog wat “werkzaamheden” waar je veel plezier van hebt met uitlijnen en later ook met rijden.
Een kleine, toch doeltreffende aanpassing is de caster van tevoren iets te vergroten.
Vanaf fabriek staat deze op ongeveer 1º30’, en dat geeft een nogal nerveus stuurgedrag. Bij de oudere chassis is de onderste draagarm met 1 pen door en door gemonteerd. Het volstaat om de buis aan het chassis aan de achterzijde +/- 0,5cm in
te korten en aan de voorzijde dit weer op te vullen met geschikte ringen. Zo bereik
je dat de draagarm iets naar voren verplaatst wordt en de caster zo op ongeveer
3º00’ komt te staan, wat een rustiger stuurkarakter garandeert en tevens de rechtuit
stabiliteit iets bevordert, zonder dat de auto zwaar gaat sturen. Bij de nieuwere typen chassis is het zo, dat de onderste draagarm met 4 “oren” aan het chassis is bevestigd en dan moet je dit trucje uithalen met de bovenste draagarm, maar dan
moet je aan de voorzijde inkorten en achter aanvullen. Dan bereik je hetzelfde. Zorg
er wel voor dat je links en rechts symmetrisch werkt!
In het veren-artikel had ik al gemeld, dat de schokbrekersteun op een der twee
draagarmen niet op de goede positie stond en het spreekt voor zich dat je er nu
goed bij kan om dit te controleren!
Wat betreft de afstelling van de camber, ben je gebonden aan het feit, dat de kogel
in de bovenste draagarm, maar met 1 winding tegelijk is te verstellen. Dat kan de
oorzaak zijn, dat je links en rechts iets verschil krijgt in de afstelling. Geen nood.
Een verschil van 0º30’ is niet voelbaar! Je controle is dat als je de camber en de
KPI bij elkaar optelt, de uitkomst L en R gelijk moet zijn! ( camber -0º30’ + KPI
15º30 = totaal 15º00’ en deze uitkomst moet L en R gelijk zijn, dan weet je dat de
fusees niet krom zijn en je meetresultaten kloppen)
De stuurhuishoogte hoeft bij Dax niet echt gecontroleerd te worden, omdat het
stuurhuis in hetzelfde horizontale vlak ligt als de onderste draagarm en de binnenste
stuurkogel in het verlengde ligt van de draagarmas en de onderste fuseekogel en de
buitenste stuurkogel (spoorstangeindkogel!) in elkaars verlengde liggen. Dit maakt
dat de draagarm een het spoorstangeind beiden bij inveren, dezelfde cirkelboog beschrijven en de hoek van het fusee dit nauwelijks beïnvloed. Wordt de caster extreem veranderd, dan pas is het zaak de stuurhuishoogte aan te passen. Waarschijnlijk is een geringe correctie nodig en kan je volstaan met het uitfrezen van de
boutgaten in de verticale richting met ongeveer een mm of 3à4. Of je naar boven of
onder moet bijstellen, zal je duidelijk worden als je de procedure bij de Pilgrim volgt.
14
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TECHNIEK
Het bouwen van een Cobra replica.
Wie wat, hoe en waar.
Veel vragen die gesteld worden over het bouwen van een Cobra replica hebben betrekking op het bovenstaande.
Wie levert deze bouwkits? Het antwoord is simpel: vele fabrikanten in de EEG en
ook daarbuiten. In veel landen is het een zogenaamde home market industry. Dit
houdt automatisch in dat er verloop is onder de fabrikanten, vaak blijft een handelsmerk zoals b.v. Dax of Pilgrim wel bestaan maar gaat het bedrijf over in andere handen. Uiteraard zijn er nieuwkomers op deze markt die vaak echter na een relatief
korte periode weer verdwenen zijn; hetzij dat het bedrijf het niet redt of het is onder
een andere naam verder gegaan.
Het is voor de technische commissie van de Cobraclub onmogelijk om al deze mutaties bij te houden. Natuurlijk hebben wij als TC’s een eigen database van favoriete
sites waar onder andere al dan niet up to date lijsten zijn te vinden van fabrikanten.
Het spreekt voor zich dat de TC geen fabrikant of importeur aanwijst en zegt daar
moet je kopen want dat is de beste.
Afgezien van het feit dat onze adviezen t.a.v. een fabrikaat onpartijdig dienen te zijn,
spelen hierin ook de reeds eerder genoemde mutaties een rol.
Om jezelf vertrouwd te maken met wat er zoal op de markt verkrijgbaar is kunnen
we maar een advies geven; zoeken op het internet op zoekwoorden als: Cobra, Cobra replica’s, kitcars,
Kitcar manufacturers, etc. Ook zijn er diverse portalsites te vinden die je als vertrekpunt kunt benutten bij je verdere internet zoektocht. Ook diverse binnen- en buitenlandse startpagina’s kunnen dienen als vertrekpunt. Om je een beetje op weg te helpen noemen we er een paar:
www.kitcars.nl
http://www.rally37.freeserve.co.uk/cobra/replica_cobra.htm
http://www.totalkitcar.com/
http://www.cobraclub.nl/index.html
http://www.cobraclub.com/forum/AC_General/80.html#1
http://www.kitcarclub.nl/
Ook op sites van kitcar magazines is informatie te halen: http://www.which-kit.com/
index.shtml http://www.kitcarmagazine.com/
Wat is een kitcar of een replica?
Kort gezegd een (sport)auto die samen gesteld is uit diverse componenten en bedoeld is om zelf te bouwen. Afhankelijk van het soort kit en de leverancier wordt er
meestal een basiskit geleverd die de volgende componenten omvat; een chassis,
een body met toebehoren, gemodificeerde ophangingdelen. Er wordt dan uitgegaan
van het gebruik van een zelf aan te schaffen donorauto c.q. de delen daarvan die je
nodig hebt om de kit te completeren.
Tevens zijn er nog verschillen tussen de z.g. eendonorkits, die gebruik maken van
de delen van een donorauto en er zijn kits die van meerdere merken onderdelen nodig hebben.
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Fabrikanten bieden deze pakketten vaak aan als bouwpakket of als turnkeyproject,
het eerste spreekt voor zich en in het tweede geval wordt de auto door de fabrikant
op jouw specificaties gebouwd.
Om ons te beperken tot Cobra’s, globaal zijn er twee zeer gangbare systemen leverbaar: de Als je kits gebaseerd op Ford techniek en de kits gebaseerd op Jaguar
techniek, de Ford based kits gebruiken meestal een Scorpio als donor ( in Engeland
Granada genoemd)waarvan meestal de ophanging voor en achter gebruikt wordt,
de kabelboom, de computer, de motor en alle andere delen die daarvoor in aanmerking komen. Deze kits zijn dus vaak op basis van een V6 gebouwd echter een V8 is
ook inpasbaar.
De Jaguar based kits zijn bijna allemaal voorzien van een V8 en hebben structureel
een ander soort chassis. De body’s die bij deze kits geleverd worden zijn vrijwel
zonder uitzondering gemaakt van kunststof, er is echter in Engeland een aluminium
body te koop die aangepast kan worden op de chassis’ van de meeste fabrikanten.
Het spreekt voor zich dat dit een zeer dure optie is.
Ook leveren de meeste fabrikanten hun eigen pakket accessoires, hierbij moet je
denken aan zaken zoals verlichting, bumpers, rolloverbars, interieurs, klokken,
dashboards, etc.
Of je dit wilt is in de eerste plaats een kwestie van smaak en in de tweede instantie
een kwestie van budget.
Als je zelf je accessoirespakket wilt samenstellen is er veel te vinden bij gespecialiseerde bedrijven in Engeland, zoals b.v.; http://www.europaspares.com/ maar er
zijn nog diverse anderen.
Als je de - in de originele Cobra - gebruikte Smith instrumenten wilt hebben dan zijn
deze gebruikt uit een Jaguar te halen en ze zijn ook nieuw te koop.
Het “hoe”van het bouwen van een Cobra replica.
Hierbij spelen een aantal zaken een rol: vaardigheden, ruimte, tijd, budget en wensen.
Vaardigheden; het is niet noodzakelijk om een hoogwaardig techneut te zijn, alhoewel enig technisch inzicht wel handig is. Er zijn bij ons genoeg gevallen bekend van
mensen die relatief weinig verstand van auto’s hadden maar die toch een fraaie Cobra gebouwd hebben.
De sleutelbegrippen hierbij zijn; de bereidheid je in de materie te verdiepen, de bereidheid je nieuwe technieken eigen te maken, raad durven vragen aan meer ervaren bouwers op meetings of aan de TC’s, specialistische klussen waar je geen
gat in ziet uitbesteden aan professionals en jezelf van te voren op de hoogte proberen te stellen wat er voor problemen op je pad zouden kunnen komen. Als je een
keuze hebt gemaakt voor welk fabrikaat je gaat, schaf dan van te voren een bouwmanual of een video aan, dit bedrag krijg je meestal terug als je een kit koopt!
Ruimte en tijd: een garage waarbij je goed aan alle kanten bij de auto kunt volstaat.
Hoeveel tijd kost het bouwen? In feite een niet te beantwoorden vraag omdat iedereen op zijn eigen manier met het begrip tijd omgaat. Het is mogelijk in drie maanden
met dag en nacht werken maar er zijn ook bouwers die er een paar jaar over doen.
Een en ander hangt ook samen met beschikbare tijd en de zorgvuldigheid die bij het
bouwen nagestreefd wordt.
Tip: probeer het thuisfront – als je dat hebt – ook in te schakelen in het proces.
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Dit is nodig om bij uitsturen een verschillende hoekverdraaiing te krijgen van de gestuurde wielen die overeenkomt met de draaicirkel van dat wiel. Het buitenste wiel
moet een grotere cirkel beschrijven dan het binnenste!
Omdat de wielbasis van de donorauto en de kit meestal niet overeenkomen, bemerken de meeste van ons dat de voorwielen behoorlijk wringen bij het b.v. omkeren/
inparkeren.
Helaas is daar niets aan te doen, behalve bij de Jaguar voortrein, waar je eventueel
de stuurkogelbeugel kan vervangen.
-Rijhoogte is de afstand van het chassis tot het wegdek en moet ten aller tijden
eerst worden afgesteld voordat je met de uitlijning begint. Ik heb hierover al het een
en ander verteld in het vorige artikel over de veren.
Duizelt het al? Wees maar niet bang, het wordt nog erger! Diegenen die al eens
hebben uitgelijnd, weten dat als je het een verstelt, het ander ook verloopt! Constant
(na)meten, want “meten is weten!” heeft een wijs iemand eens gezegd! Gaat in dit
geval meer dan op!
Ik zal beginnen met de voorbereidende werkzaamheden en het spreekt voor zich
dat het makkelijker gaat als je nog maar net bent begonnen met je chassis op te
bouwen. Dan hoef je niet te klunen of te tijgeren.
Bij het pilgrim chassis blijkt herhaaldelijk (eigenlijk altijd!) dat de ophangpunten van
de achterdraagarmen niet kloppen. Als je het spul gemonteerd hebt zonder modificatie, blijkt dat de sporing achter op ongeveer 5à7mm te staan. Ook de camber kan
wat verschillen, maar dat is niet zo erg. Om de sporing goed te kunnen zetten
(afstellen) moet je, voor dat de draagarmen worden gemonteerd, de binnenste ophangpunten aanpassen. Het volstaat om de boutgaten (M12) naar achter uit te frezen met een mm of 8. Draagarm monteren met binnen en buiten een stevige ring
van ongeveer 40-50mm doorsnede en 3-4mm dikte. Bout alleen aanzetten, dus nog
niet vastzetten.
Je kan een beetje voorwerken door tegen de wielen een rechte lat/pijp te houden en
zo ongeveer de sporing richting 0 te zetten. Afstellen kan pas definitief op de uitlijnbrug! 0-1mm toespoor!
Bij de Dax kan je vrij secuur al voorwerken door exact te doen wat er in de bouwhandleiding staat. Het verhaal staat alleen in vrij moeilijk engels en de meesten van
ons sneuvelen in het doorgronden van dat verhaal. Toch is het gemakkelijk.
Leg het losse cardan op zijn kop. Aan de zijkanten L+R zijn beugels gemonteerd
met 2 bouten waar doorheen borgdraad is gevlochten. Door deze beugels lopen 2
assen waarop met naaldlagers de onderste draagarmen zijn gemonteerd. Of de
draagarmen er al dan niet op zitten is voor de controle niet belangrijk. De assen
moeten wel op hun plaats zitten. Meet nu aan de voorzijde van het cardan de afstand tussen het hart van beide bout-assen en deze zou moeten zijn;
“9-1/8” inch (=231,7mm). Meet nu ook de achterzijde en ook dit zou “9-1/8” inch
moeten zijn, maar mag “0,076” inch (=1,9mm) meer zijn, wat inhoudt dat de sporing
achter 0-1,9mm toespoor wordt! Moet je corrigeren, dan kan dat d.m.v. shims. Dit
zijn plaatjes van verschillende dikte in een U-vorm die tussen de beugel en het cardan geplaatst worden om de bouten heen die je eerst moet verlossen van het borgdraad en dan ietsje op te lossen om de shim er tussen te kunnen steken.
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TECHNIEK
Na het verenverhaal kom je automatisch op de afstelling van het onderstel en met
name de stuurinrichting. Het meeste van wat ik hier ga omschrijven heeft betrekking
op de Pilgrim Sumo MK3, maar een ieder die oplet kan er voor zijn (andere merk) kit
iets uithalen. Het gaat op voor alle Cobra’s. Om te beginnen zal ik eerst even wat
begrippen omschrijven, zodat je niet halverwege het verhaal de draad kwijt raakt.
-Camber (wielvlucht) is de hoek die de hartlijn van de band maakt met de loodlijn op
de weg, uitgedrukt in graden. Van boven af gezien naar buiten de wagen gekanteld
is positieve wielvlucht en naar binnen gekanteld is negatieve wielvlucht.
-Caster (fuseelangshelling) is de hoek van het fusee, gemeten over de draaipunten
(fuseekogels of veerpoot) in de lengte richting van de auto t.o.v. een loodlijn . Denk
maar aan de voorvork van een fiets! Hoe verder deze onderuit staat, hoe sneller de
vork geneigd is in de rechtuit stand terug te draaien.
-KPI (kings pin inclanation of wel fuseedwarshelling) is de hoek die de hartlijn van
de draaipunten van het fusee maakt met de loodlijn op de weg, gemeten dwars op
de auto. Is erg belangrijk bij het terugdraaien naar de nul stand van de wielen na het
nemen van een bocht.
-Sporing is de stand van de wielen t.o.v. de hartlijn van de auto in de lengterichting.
-Rijlijn of Rijhoek is de sporing van de achterwielen t.o.v. de hartlijn van de auto en/
of de voorwielen.
Als je bijvoorbeeld achter een auto rijdt waarvan de rijlijn niet is gecorrigeerd, lijkt
het net alsof de achterwielen “naast” de voorwielen staan. Ook wel de
“hondengang” genoemd. Om de wagen dan toch rechtuit te laten rijden moet je sporing aan de voorzijde zover verstellen dat je de afwijking achter opheft en dat houdt
in dat je de vooras niet correct kan uitlijnen.
-Schuurstraal is de afstand van de hartlijn van de band op het wegdek t.o.v. de hartlijn van de draaipunten van het fusee, doorgetrokken tot op het wegdek. Kruisen deze (denkbeeldige) lijnen elkaar boven het wegdek spreekt men van een negatieve
schuurstraal en kruisen zij onder het wegdek is de schuurstraal positief. Ga je de
velgen in het geval van een negatieve schuurstraal alleen naar buiten verbreden,
dan is het mogelijk dat je de hartlijn van de band zover naar buiten brengt dat de
schuurstraal positief wordt en je zodoende de gehele stuurgeometrie verandert. De
gevolgen daarvan zijn aanzienlijk, o.a. nerveus in het stuur, trekken in het spoor van
vrachtwagens,enzovoort…

Budget en wensen: onder het kopje wat is een kitcar of replica is reeds aangegeven
dat er een aantal mogelijkheden zijn t.a.v. wensen en hoe een kit samen te stellen.
Maak zoveel mogelijk een strakomlijnd plan wat je wilt; welke kit, compleet of niet,
welke motor, welk interieur, welke accessoires, gelcoatkleur of strakmaken en spuiten, maak je zelf onderdelen of bestel je alles kant en klaar, koop je alles ineens of
alleen als je er geld voor hebt, reviseer je donordelen of plak je het er zo onder, etc.
Als je een plan hebt probeer dit dan ook te budgetteren en probeer rekening te houden met het feit dat als je enige tijd aan het bouwen bent dat onderdelen duurder
kunnen worden.
Het spreekt voor zich dat een Ford gebaseerde Cobra met V6 van de donor goedkoper te bouwen is dan een top of the bill Jaguar based Cobra met een vette V8.
Kan ik ook een (gebruikte) Cobra kopen? Ja dat is mogelijk zowel nieuw als gebruikt
is er aanbod van Cobra’s. Belangrijk is dat je als relatieve leek ook hier advies
vraagt en niet zomaar een Cobra koopt omdat hij er zo mooi uit ziet.
Bijna elke Cobra ziet er uit als een Cobra, maar realiseer je goed dat de echte verschillen onder het mooie huidje zitten en dat de manier waarop een auto gebouwd is
hem kan maken en breken. Op Engelse sites worden nogal eens Cobra’s aangeboden die budget gebouwd zijn met een 4 cilinder Pinto motor, blijf liever van dergelijke auto’s af als je niet weet waar het over gaat want vaak koop je iets wat later bij
verkoop nagenoeg niets opbrengt.
Realiseer je dat Cobra’s regelrechte exoten zijn waarvan er geen twee gelijke rijden,
vrijwel iedereen die een Cobra bouwt stopt er zijn eigen signatuur in.
Nederlands kenteken?
Het op Nederlands kenteken krijgen van een Cobra die zelf gebouwd is kan voor
problemen zorgen. Een kit uit een EEG-land wordt na goedkeuring in het buitenland – onder bepaalde voorwaarden – in Nederland op de weg toegelaten. Bij kits
die uit landen buiten de EEG komen ligt het verhaal veel gecompliceerder en is het
zelfs denkbaar dat de auto niet toegelaten wordt. In toekomstige publicaties van de
TC wordt verder op dit onderwerp ingegaan.
Gert van Beek TC.

-Stuurhuishoogte is een onderschat iets, wat je rijplezier aanzienlijk kan vergallen,
m.n. bumpsteer is zoiets wat in sommige gevallen zelfs irritante/gevaarlijke vormen
kan aannemen.
-Ackermannprincipe is de hoek van de stuurarmpjes aan de voorwielfusees en van
belang is dat als je een lijn trekt vanuit een fuseekogel voorzijde naar het midden
van de achteras, moet de buitenste stuurkogel op deze lijn liggen met het stuur in
de rechtuit stand.
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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

from countries outside the EC an original C&E 388 may be acceptable: Countries
within the EC household bills etc. spanning the 12 month period. Examples Item c)
Ownership or registration document PLUS insurance document(s) or service invoices for the vehicle spanning the 6 month period.
A = Amateur Built - a vehicle constructed or assembled for your personal use by
you or persons acting on your behalf who are not carrying on a business that
assembles motor vehicles.
L = Vehicle manufactured in very low volume - a vehicle which is either a) of a
type belonging to a “family of types” for which the total number manufactured in the
world for any 12 month period in the 36 months before the months of manufacture
does not exceed 200, or b) of a “type variant” for which the number manufactured
in the world for any 12 month period in the 36 months before the month of manufacture does not exceed 20.
C = Vehicle built by a person in the business of building vehicles using parts
of a GB registered vehicle - please supply supporting evidence of which donor
vehicle the engine and other components are from.
D = Disabled person’s vehicle.
S = Rebuilt Vehicle - a vehicle a) to which the Secretary of State has assigned a
vehicle identification number, b) which does not align to the “A” or “C” definitions,
and c) which has been rebuilt using a replacement chassis or integral chassis/body
of the same design as the original.
M = Motor Caravan, Motor Ambulance or Hearse.
T = Armoured Vehicle - a vehicle complying with the armour plating anti-bullet requirements.
R = A vehicle not being one of the above classes; Vehicles of this class are required to meet the Enhanced SVA test standards. For further information see SVA 4
or
for the Technical Standards the SVA Inspection Manual.
E = European Single Approval - an application for a vehicle that has been found
by the authority of another EEA state to comply with requirements at least
equivalent to those of the British SVA, supported by a declaration and evidence
of the technical standards to which the vehicle complied issued by the
authorised testing authority.
NOTE: Full definitions of the above can be found in the Motor Vehicles (Approval)
Regulations 2001
SVA1 (April 2003)
First Choice
Second Choice
*NR *STN INST
N P A L C D S M T E R (ESVA)
Telephone No:
Post Code
Fax No:
Vehicle Owner’s Full Name:
Owner’s UK Address or address to
which appointment letter to be sent:
(Please ensure details are entered in
full and include Post Code)
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E v e n e m e n t e n

C o b r a

C l u b

2 0 0 3

-

2 0 0 4

N e d e r l a n d

Als er één zaak duidelijk geworden is dit jaar dan is het wel dat er na 2003 niet zo
snel weer een perfect Cobra jaar zal komen. Hoe bedoelt u dit, zult u zich wellicht
afvragen ?
Het weer was afgelopen jaar wel zo goed dat er geen enkele reden te bedenken
was om NIET met je Cobra het Nederlandse asfalt te beroeren.
Het is ook het afgelopen jaar weer een waar genoegen dat enkele clubleden zich
moeite noch inspanning getroosten om een fantastische toerrit uit te zetten. Sommige maken er een heel weekend uitje van. Ik, en het hele bestuur, wil hen dan ook
van harte danken.
Want zonder actieve clubleden heeft een club geen bestaansrecht.
Het is wel jammer te constateren dat slechts weinige gebruik maken van deze zeer
plezierige uitjes. De reacties van de deelnemers zijn daarin éénsluidend zeer positief.
Ook voor het komende Cobra seizoen zijn er weer de nodige toerritten gepland.
Wederom hoop ik dat er weer vrijwilligers opstaan om een toerrit te organiseren.
Ook al heb je zoiets nog nooit gedaan, meld je bij mij (evenement@cobraclub.nl)
aan.
Ook mensen met ideeën worden uitgenodigd te reageren. Als bestuur proberen wij
zo goed mogelijk in te schatten wat de behoefte van onze leden is. Dat valt niet altijd mee als we weinig tot geen reacties krijgen.
Iets wat mij leuk en interessant lijkt is een keer op een echt circuit te rijden en/of een
circuit training te volgen met meerdere clubgenoten. Voorlopig ben ik nog steeds
@#$%@#@grrr bezig om een kenteken te bemachtigen voor mijn Sumo Cobra. Tot
die tijd rijd ik rond in mijn groene MGB (dus toch afgelopen jaar met een grote grijns
een rondje Noordkaap gereden !)
Laat wat van je horen, ik sta open voor ieder idee.
Met vriendelijke groet,
Dick Vesters (evenementen coördinator)
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Introductie Superformance Coupe op de
Motorshow in Essen 2003

Deel drie gaat over kits gebouwd op het chassis van de donor:
www.totalkitcar.com/tkc_article_122.shtml
De meeste relevante eisen voor de emissie voor kitcars vindt je op de link:
www.totalkitcar.com/tkc_article_252.shtml
De DVLA website vindt je onder: www.dvla.gov.uk
De SVA website met o.a. alle adressen:
www.via.gov.uk/vehicle_testing/sva/sva.htm
Adressen van SVAstations: www.via.gov.uk/vehicle_testing/sva/sva_stations.htm
Een andere zeer leerzame link is die met hoe het niet moet of wat er fout kan gaan,
emails over problemen en stommiteiten bij de registratie, lees en doe het wel goed!
www.totalkitcar.com/tkc_article_121.shtml
De technische commissie hoopt in de toekomst een aantal van de meest relevante
artikelen te vertalen en te plaatsen in de Papersnake, zodat ook diegenen die moeite met de Engelse taal hier wat aan hebben.
Gert van Beek TC.
Als toegift nog een SVA applicationform: In het originele PDF formaat te lezen op
de site van de SVA.

Vijf jaar heeft de gerenommeerde designer Peter Brock gewerkt aan de wonderschone, over 320 Kilometer snelle Supersportwagen. Dit heeft geresulteerd in een
van de mooiste GT’s, die de Autowereld tot nu toe gezien heeft. Een zeer natuurgetrouwe replica van de beroemde Shelby Daytona Coupe uit de jaren 60 welke ook
van zijn hand is.
Enkele exemplaren van deze zeer luxueuze handgebouwde - door Superformance,
USA, gefabriceerde – Straatauto worden door Sportauto Eshuis BV naar Europa
geïmporteerd. Van 28 November t/m 7 December 2003 word de Superformance
Coupe op de Essen Motorshow in Duitsland, Stand 6-38 in Hal 6 tentoongesteld
samen met de bekende Superformance MKIII Cobra
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Single Vehicle Approval Application For a
Minister’s Approval Certificate
(Motor Vehicles (Approval) Regulations 2001)
* For Official Use Only
Please read the notes on page 3 before completing this application.
1. Vehicle Identification/Chassis Number (In full - See Notes)
2. Vehicle Make 3. Full Model Description
4. Where would you like the vehicle tested?
(A list of SVA test stations are shown on the reverse of this form)
5. When would you like the test?
6. At what time would you like the test: (See Notes) ü) am pm outside normal
working hours
7. Value of your enclosed Cheque/Postal Order or Customer Account Number
8. Vehicle Type (ü ü) Passenger/Dual Purpose: Goods:
Goods Vehicle GVW (ü ü) : 3000kg or under Over 3000kg
9. Vehicle Class (ü ü)
(Your vehicle may align to more than one class) (See Notes
below) (If ‘E’ class - your vehicle will also align to one of
the other classes)
10.
The Vehicle Classes are:-N
= Left Hand Drive.
P = Personal Import - a vehicle, a) imported by a person entering and intending to
become resident in the UK and for his own personal use, b) who has been resident
in a country other that the UK for a continuous period of at least 12 months and c)
the vehicle has been in the possession of and used by that person for a period of at
least 6 months before its importation - supported by original documentation confirming compliance with items “b” & “c” Examples Item b) Vehicles imported
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TECHNIEK

Features
·

6,3 Liter ROUSH V8 Motor met een vermogen van meer dan 500 Pk en 680
Nm Koppel.

·

Handgeschakelde Zesversnellingsbak

·

Acceleratie : 0 – 100 km/h in 3,9 Seconden

·

Topsnelheid: 338 km/h

·

Geventileerde Schijfremmen voor en achter

·

Interieur in de stijl van de jaren zestig, compleet met Leer en Alcantara bekleedt.

·

Zeer grote kofferruimte

·

Airconditioning, ‘’Wind-down“-Zijramen, Centrale deurvergrendeling met Afstandsbediening, Make-up spiegel, evt. volledige stereo installatie etc.

·

Een eindeloze keuze van Carrosserie kleuren naar uw wens, optioneel met
Cirkels en Strepen.

·

Prijs en levertijd: Globaal 100.000 Euro, Aflevering circa 5 Maanden na bestelling.

SVA en DVLA regelgeving.
Om beginnende kitcarbouwers en ook zij die wat meer ervaren zijn een stukje beter
op weg te helpen dit artikel over de kentekenregistratie in Engeland.
De hieronder geplaatste links zijn allen ontleend aan de website www.totalkitcar.
com , dit is een van de weinige zo niet de enige site waar de gegevens up-to-date
gehouden worden.
Het is een site voor alle kitcarbouwers ongeacht het merk, maar voor dit artikel is
het vooral interessant door de vele informatie die de site biedt over SVA en DVLA.
Twee instanties waar je zeker mee te maken krijgt als je besluit je kitcar in Engeland
te laten keuren.
De belangrijkste link is : www.totalkitcar.com/tech_registration.shtml
Dit is de verzamellink voor alle zaken die met keuring en registratie te maken hebben, onder deze link vindt je alles wat je eigenlijk al eerder had willen weten over de
diverse onderwerpen.
Een zeer belangrijke link is: www.totalkitcar.com/images/INF_26_side_1.jpeg , dit is
deel een waarin ondermeer een korte uitleg wordt gegeven over onderwerpen als;
VIN nummer (voertuig identificatie nummer)
Registratie van een voertuig zonder identiteit, benodigde (voertuig)documenten, de
SVA procedure en een introductie met uitleg over het hoe en waarom van de registratieprocedure.
In deel 2 www.totalkitcar.com/images/INF_26_side_2.jpeg worden voertuigen behandeld met een mix van nieuwe en gebruikte delen, radicaal gewijzigde voertuigen, kitcars, kitconversions, reconstructed classics en Qmarks (Q plates).
Ook is er een volledig uitgewerkte SVA gids te vinden waarin de complete procedure en keuringseisen verwerkt zijn onder de link:
www.totalkitcar.com/tkc_article_125.shtml
Deze lijst wordt weer verder gecompleteerd door de updates van respectievelijk; december 2002, april 2003, juni 2003, juli 2003 en september 2003. In volgorde direct
benaderbaar op de volgende links:
www.totalkitcar.com/tkc_article_245.shtml
www.totalkitcar.com/tkc_article_309.shtml
www.totalkitcar.com/tkc_article_346.shtml
www.totalkitcar.com/tkc_article_398.shtml
Waarbij het overigens van belang is om ook alle updates daadwerkelijk te lezen en
te kijken of dat verandering inhoud voor jouw situatie.
De link voor de registratiegids voor kits die zijn opgebouwd met alleen nieuwe delen
(dus geen oude donoronderdelen of gereviseerde delen):
www.totalkitcar.com/tkc_article_124.shtml
Deel twee van deze registratiegids gaat over kits die zijn opgebouwd met donoronderdelen, voor ons waarschijnlijk het meest interessant:
www.totalkitcar.com/tkc_article_123.shtml
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sportauto Eshuis BV
Tel. : +31 (0) 523 262626
Fax.: +31 (0) 523 272010
Email: info@autoeshuis.nl
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Aangezien de feestdagen voor de deur staan, heb ik op internet wellicht voor u
(Cobrafiel) een leuke cadeautip aangetroffen. Het betreft een nieuwe verzameling
modelauto’s van de belangrijkste American Football League. Niet goedkoop maar
het betreft dan ook een gelimiteerde serie waarvan er slechts van ieder model volgens mij 600 stuks zijn gemaakt. Als u interesse heeft wees er dan snel bij. Kijk voor
meer info op www.fleercollectibles.com en klik vervolgens op NFL. Hieronder een
fotocollage van de beschikbare modellen. De schaal is overigens 1:24.

Denver Broncos

Cleveland Browns

BESTUURSMEDEDELING
Nieuw bestuurslid gevraagd
Als gevolg van een verandering in de samenstelling van het bestuur van de Cobraclub zoeken wij per 2004 een nieuw bestuurslid. Het betreft de functie als penningmeester. Wie wil wat van zijn vrije tijd beschikbaar stellen ten behoeve van de Cobra Club?
Het bestuur vergadert om de 6 a 8 weken in het midden van het land over het reilen
en zeilen van de club. Als u goede ideeën hebt over het besturen van de club en de
activiteiten die we organiseren en u hebt ook nog wat tijd over dan hebben we u nodig.
Voor informatie over het bestuur, functie en alle andere vragen kunt u contact opnemen met de volgende leden van het bestuur:

Chicago Bears
Ook als u geen functie in het bestuur ambieert is uw mening of idee welkom.
Voorzitter:
Piet Wijn
Voorzitter@cobraclub.nl
072-5062429
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DallasCowboys

Greenbay Packers

Washington Redskins

Miami Dolphins

Minnesota Vikings

Tampa Bay Buccaneers

San Fransisco 49ers

New York Jets

Oakland Raiders

Philadelphia Eagles

Pittsburg Steelers

New York Giants

Paper Snake 6-2003

Secretaris:
Henryk Brinksma
Secretaris@cobraclub.nl
033-2465452
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BESTUURSMEDEDELING

COBRA
CLUB NEDERLAND
UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
COBRA CLUB NEDERLAND

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.

Op zondagmiddag 25 januari 2004 om 14.00 u. nodigen wij u gaarne uit voor de
Algemene Ledenvergadering Cobra Club Nederland, die gehouden wordt in het
restaurant “Castellum Novum” in De Meern (tel 030-6664580).
We hopen wederom op een goede opkomst, zodat wij uw bevindingen en suggesties
voor het nieuwe jaar kunnen horen. Na afloop van de vergadering nodigen wij u uit
voor de nieuwjaarsborrel en zullen een toast uitbrengen op het nieuwe jaar 2004.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Algemene mededelingen en ingekomen stukken
Notulen Algemene Ledenvergadering van 20 januari 2003
Financieel jaarverslag 2003 en verslag kascommissie, Begroting 2004 en
benoeming kascommissie 2004
Jaarverslag activiteiten 2003
Jaarverslag redactie Paper Snake
Bestuurssamenstelling 2004
Activiteitenkalender 2004
Rondvraag
Sluiting

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de Cobra Club Nederland
Henryk Brinksma
Secretaris

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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tel 033 2464802 (na 18.00)
email: secretaris@cobraclub.nl
Routebeschrijving:
N.B. Het restaurant kunt u vinden in De Meern. Als u op de A12 (Utrecht-Den
Haag) afslag 15 neemt, houdt u richting Centrum de Meern aan. Na het derde
stoplicht, over de brug vindt u aan uw rechterzijde Restaurant Castellum Novum. U
vindt ons parkeerterrein links van het restaurant. Tevens kunt u parkeren op het
terrein tegenover het restaurant.
Paper Snake 6-2003

31

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
COBRA CLUB NEDERLAND
D.D. 26 JANUARI 2003, RESTAURANT “CASTELLUM NOVUM“ – DE MEERN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AANWEZIG:
bestuur:
Bob Swift
Henryk Brinksma
Theo Weesepoel
Dick Vesters
Piet Wijn
Mickel Goossens
Albert Vooren
1.
Opening
De voorzitter (Bob Swift) opent de vergadering om 14.00 uur, heet allen welkom en
wenst iedereen namens het bestuur een gezond en goed 2003 toe en een goed Cobra seizoen.
Bob Swift vertelt als vertrekkend voorzitter over de afgelopen jaren dat hij als voorzitter van de Cobra Club in het bestuur heeft deelgenomen. Bob Swift wordt bedankt
voor zijn inzet. Bob geeft het stokje over aan Piet Wijn, die na goedkeuring door de
aanwezige leden als nieuwe voorzitter van de Cobra Club de vergadering voortzet.
2.
Huishoudelijke mededelingen en ingekomen stukken
Verhuur van cobra
Er zijn diverse aanvragen gekomen voor de verhuur van Cobra’s ten behoeve van
speciale gelegenheden zoals bruiloften. Leden die hun Cobra willen verhuren kunnen zich melden bij het bestuur.
Nieuwe Cobra Club Nieuwsbrief
Er wordt door het bestuur getracht meer informatie naar de leden te sturen. Dit gebeurt door middel van e-mail berichten. In sommige gevallen zijn er evenementen
die op korte termijn gemeld moeten worden aan de leden. De verschijningsdatum
van de Papersnake is soms later dan dat het specifieke evenement plaats heeft.

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.
Rest mij nog u allen prettige Kerstdagen en een gelukkig, gezond en veilig
nieuwjaar toe te wensen en verder hoop ik u allemaal te ontmoeten op onze
jaarvergadering, de aankondiging vind u elders in dit blad.
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

3.
Notulen Algemene Ledenvergadering 20 januari 2002
De aanwezigen hebben geen opmerkingen en aldus zijn de notulen goedgekeurd.

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.

4.
Notulen Kascommissie
Aanstaande woensdag komt de kascommissie bij elkaar om de kasstukken te controleren. De begroting voor het komende seizoen zijn onder voorbehoud. (inmiddels
heeft de kascommissie goedkeuring verleend)

Technische dienst en onderhoud

Carlos Hontoria en Luuk de Boer stellen zich beschikbaar als kascommissie voor
het nieuwe seizoen.
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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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5.
Financieel Jaarverslag 2002
Theo Weesepoel ligt een en ander toe.
Het lustrum feest is geannuleerd wegens gebrek aan belangstelling. Hiervoor in de
plaats is er een modelauto aan de leden toegestuurd. Enkele Cobra modellen zijn
door de PTT teruggestuurd vanwege incorrecte adres gegevens. Leden die nog
geen model hebben ontvangen hebben tijdens de vergadering hun Cobra modelauto gekregen.

Hallo Cobravrienden,
Terugkijkend op dit bijzonder mooie seizoen met heel veel mooi weer, denk ik
toch wel dat het weer een uitstekend jaar is geweest, al vielen sommige
evenementen qua opkomst toch ook wel weer tegen, dit kan mijns inziens toch
beter!
Mocht u eventuele suggesties hebben voor veranderingen c.q. verbeteringen,
dan zijn deze natuurlijk van harte welkom bij het bestuur.
In een van de vorige edities van de Paper Snake 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.
Deze woorden moet ik toch wel terugnemen, want de opkomst bij de afgelopen
pubmeetings was weer geweldig!
Afgelopen zondag zat ik op de bank een beetje te zappen tot ik bij een
programma belandde van Discovery Channel wat handelde over auto's en dat
programma heette Dream Machines.
Dit keer was de Cobra aan de beurt, er werd o.a een Pilgrim Cobra opgebouwd
uit gerecycelde onderdelen, zoals velen van ons wel gedaan zullen hebben en
verder werd er een bezoek gebracht aan een (steenrijke) Amerikaan die wel 6
originele Cobra's in zijn garage had staan!!!
Wat mij nog het meest opviel aan die uitzending was dat er in Amerika een
speciale rijcursus was voor Cobra bezitters om hun auto beter onder controle
te krijgen.
Onze redacteur Mickel Goossens, die ook deze uitzending had gezien, is
direct aan het bellen en mailen geslagen en wij zijn op dit moment bezig om
voor onze leden ook zo'n cursus georganiseerd te krijgen via Paul Maaskant,
wellicht dat er interesse is hiervoor en kunnen wij u dat mededelen op de
jaarvergadering.

4

Paper Snake 6-2003

6.
Jaarverslag activiteiten 2002
Piet Wijn geeft een terugblik. De Pub-meetings worden over het algemeen goed bezocht.
14 april IJsselmeer rit; Het was toen slecht weer, slecht drie auto’s namen deel
19 mei Bloesemrit; Goed, zonnig weer, er namen 10 auto deel
Tijdens de pubmeeting in juni namen 20 auto’s deel aan de rit naar het kasteel van
Tijs Blom
In juli vond de Betuwe rit plaats, ook toen was het mooi weer en er namen 5 auto’s
deel
Op 14 juli was er de Drente rit, wederom mooi weer en opkomst van 10 auto’s
Op 9,10 en 11 augustus vond het evenement rondom de Nurnburgring plaats, hier
waren naar schatting 150 Cobra’s aanwezig. In september vond in Engeland het
‘Goodwood’ Festival plaats en het ‘Ardennen Weekend’
Tot slot in Oktober de laatste Pubmeeting die goed werd bezocht. Het geplande lustrum feest in November is zoals eerder in de notulen vermeld, niet doorgegaan.
Activiteiten in 2003
De evenementen kalender voor het komende seizoen wordt zoals gebruikelijk op de
Cobra Club Website gepubliceerd en in de Paper Snake.
7.
Jaarverslag redactie Paper Snake
Smikkel doet verslag. Hij bedankt een ieder voor de vele inzendingen. Hij blijft ernaar streven de afdrukkwaliteit te verhogen. Smikkel hoopt dat de leden ook het komend jaar weer veel kopij blijven insturen.
Het streven is om dit seizoen de Paper Snake te voorzien van meerder Pagina’s
met interessante informatie.
Karos Hontoria vraagt of de techniek verhalen op de website geplaatst kunnen worden.
Luuk de Boer zou graag een vergelijkende test willen zien, daarnaast stelt hij voor
om een discussieforum op het internet te plaatsen.
Er wordt tevens verzocht om het password van de internetsite te verwijderen zodat
dit deel van de website open is.
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8.
Jaarverslag Secretariaat
Het aantal leden is toegenomen, nu ruim 200 betalende leden.
9. Vaststelling datum Algemene Ledenvergadering 2004
Besloten wordt met instemming van de aanwezigen de Algemene Ledenvergadering 2003 te houden op
25 januari 2004
10. Rondvraag
1
Anton Peters vraag waarom alle evenementen op zondag plaatshebben
2
Pim Kuijper vraagt of er nog nieuwe cobralia komen
11. Sluiting
Piet dankt alle aanwezigen voor hun komst en hoopt een ieder tijdens de eerste
pubmeeting weer te mogen begroetten.
De vergadering wordt om 16.30 uur gesloten.
Secretaris
Henryk Brinksma
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Penningmeester:
Mickel Goossens
tel 040-2692528
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Gert van Beek
Techniek@cobraclub.nl
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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.

€ 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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De laatse Paper Snake van het jaar alweer. Terugkijkend ben ik niet ontevreden
over het afgelopen jaar. Over het algemeen was de Paper Snake dit jaar goed
gevuld. Ik hoop dat dit volgend jaar weer
zo is.
Het rijseizoen is ten einde en het klusseizoen is begonnen. Dat is natuurlijk een
goede inspiratiebron voor een paar artikelen. Dames/heren, doe uw best. Ook deze
keer weer een goed gevulde Paper Snake
met veel techniek. de bouw van een Cobra
komt aan bod, de afstelling van het onderstel wordt besproken en tevens wordt u hopelijk wijzer over de stuurinrichting van uw
Cobra. Als afsluiting leest u over de SVA
en DVLA-regelgeving.
De hoeveelheid aan technische artikelen
hebben we te danken aan onze technische
commissie die bestaat uit Jelle Schalk,
Gert van Beek en Bob Swift. Ze hebben
dit jaar flink hun best gedaan en bij deze
worden de heren dan ook hartelijk bedankt.
Ook wil ik Aart nog even bedanken voor
zijn creatieve uitspattingen zoals u op de
voorkant van deze Paper Snake ziet.
Tot slot wens ik u fijne feestdagen en hoop
u te mogen verwelkomen op de jaarvergadering op 25 januari in de Meern.
Mickel Goossens

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**

REDACTIONEEL

Inhoudsopgave:
SVA & DVLA regelgeving
Onderstel en stuurinrichting
Uitnodiging Informatiemiddag
Evenementenkalender 2004
Bouwen van een Cobra replica
Algemene Ledenvergadering 2004
Notulen Ledenvergadering 2003

Blz.
8
12
17
20
23
31
32

Copijdata Paper Snake voor 2004
Paper Snake 1
15 maart
Paper Snake 2
26 april
Paper Snake 3
21 juni
Paper Snake 4
19 juli
Paper Snake 5
23 augustus
Paper Snake 6
22 november
Paper Snake 6-2003

3

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:
voorzitter@cobraclub.nl
Of bij:
Mickel Goossens
Penningmeester@cobraclub.nl

Piet Wijn
&
Mickel Goossens
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