HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND
12e JAARGANG nr. 1
April 2004

Paper Snake 1-2004

PAPER SNAKE
HET OFFICIËLE CLUBBLAD
VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND
12e jaargang No.1 April 2004
Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057
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:
Pim Kuijper
tel 0345-502216
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.
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REDACTIONEEL
Mijn 5e seizoen alweer als cobraclubbladinelkaarzetmannetje. Dit seizoen belooft weer een mooi seizoen te worden
met leuke ritten en evenementen in het
vooruitzicht.
Allereerst natuurlijk de seizoensopening
op 4 april. Daar komt natuurlijk iedereen
naartoe om z’n Cobra eens lekker uit de
winterslaap te laten ontwaken. Ik verwacht
dan ook een opkomst van recordomvang.
Na de 1e en 2e pubmeeting volgt dan de
eerste rit en dat is traditiegetrouw de rit
van Bob en Liane. Dit keer niet in april
maar in mei. Bob en Liane en natuurlijk
hun Cobra nr.5 nemen ons dan mee langs
de Amsterdamse forten waarover u meer
kunt lezen verderop in deze Paper Snake.
Het klapstuk van het seizoen moet natuurlijk kindje van Gert de Beer, het weekend
op 4 en 5 september worden. Aan de ene
kant kan ik haast niet wachten tot het zover is maar aan de andere kant zou het
cobra-seizoen dan wel erg snel voorbij zijn
dus laten we het maar zoals het is.
Eerst de seizoensopening dus en ik hoop
u daar te mogen verwelkomen. Ook de
leden die hun Cobra nog aan het bouwen
zijn of de leden zonder Cobra.
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**

€ 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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Hallo Cobravrienden,
Terugkijkend op een bijzonder mooi seizoen met heel veel mooi weer, wordt het toch
ook weer tijd voor een nieuw seizoen , met misschien weer net zulk mooi weer.
Vorig weekend hebben we een informatieve bijeenkomst gehouden in de Meern,
voor leden en adspirant leden die een Cobra aan het bouwen zijn, of in ieder geval
van plan waren.
Onze technische commissie (Gert van Beek, Jelle Schalks, Bob Swift en ook onze
evenementencoördinator Dick Vesters) heeft het een en ander uitgezocht, hoe een
auto op kenteken te krijgen, en daarmee een heel goed stuk werk geleverd, kortom
het was een geslaagde middag waar heel wat vragen beantwoord konden worden.
Mocht u interesse hebben hoe een auto op kenteken te krijgen is, neem even contact
op met de technische commissie, zij kunnen u zeker verder helpen.
De evenementen die wij in petto hebben, liegen er in ieder geval niet om, diverse ritten worden er georganiseerd en bijeenkomsten, kijk verderop maar op de evenementenkalender, of anders op de website: www.cobraclub.nl
Bezoek ook eens onze pubmeetings in Laren of Oisterwijk, je ontmoet gelijkgestemde mensen, waar je eventueel onder het genot van een glaasje over van alles kan
praten, echt een aanrader!
Terwijl ik dit zit te schrijven presenteert Piet Paulusma het weer, vanaf a.s woensdag
16 graden, en dat voor Maart!!!! Kortom het wordt weer Cobraweer.
Verderop in deze Papersnake vindt u nog een aankondiging van een Cobraweekend
op 4 & 5 september, noteer dit alvast in de agenda, dit mag u zeker niet missen!
Verder is onze evenementencoördinator nog bezig om een rijvaardigheidstraining
van de grond te krijgen om voor Cobra bezitters hun auto beter onder controle te krijgen.
Ook verwelkomen wij onze “nieuwe”penningmeester Pim Kuijper, die wederom het
penningmeesterschap op zich wil nemen, daar zijn wij als bestuur natuurlijk erg blij
mee en bedanken Mickel Goossens (onze hoofdredacteur) die deze taak er tijdelijk
bij genomen had.
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Ik wens u allen een mooi Cobraseizoen toe met heel veel mooi weer, zodat wij toch
weer topless kunnen rijden.
Met vriendelijke groeten,
Piet Wijn
Zeeweg 40
1931 VJ Egmond aan Zee
Nederland
℡ +31725062429
ª +31653750223
voorzitter@cobraclub.nl
piet.wijn@quicknet.nl
Naar aanleiding van diverse berichten die ons bereikt hebben dat Brooker verzekeringen failliet zou zijn het volgende.
Het is inderdaad zo dat Brooker verzekeringen in Bergen op Zoom failliet is.
De verzekeringen die bij deze firma lopen (liepen) zijn zo goed en kwaad als het ging
bij een andere vezekeringsmaatschappij ondergebracht.
Dit is, voor zover bij ons bekend TBF assuradeuren in Rotterdam telefoon 0105993000, maar als het goed is heeft u daar van Brooker bericht van gehad.
Mocht u daar geen bericht over hebben gehad, kan het geen kwaad om even bij deze maatschappij te informeren, want dan kan het wel eens zo zijn dat u onverzekerd
rondrijdt!!!!
Tevens is het zo dat Brooker een tijdje telefonisch niet bereikbaar was, maar dit had
te maken met een storing bij KPN.
Een andere verzekeringsmaatschappij, waar wij als club ook connecties mee hebben
is de Veldsink adviesgroep in Middelburg telefoon 0118-616355.
Hopende u hier wat meer gerustgesteld te hebben, groeten.
Piet Wijn (Voorzitter)
Op 12 april ( tweede paasdag ) organiseert FRANK PRONK HAARMODE voor de
tiende keer een groot evenemeent voor kitcars,cabrio's en andere bijzondere auto's
i.s.m.de stichting "wielerronde" Waddinxveen en de Waddinxveense autoboulevard
"Coenecoop" Het is de bedoeling zo veel mogelijk aparte auto's bij elkaar te krijgen
en een rit door ons mooie landschap en het reeuwijkse plassengebied te maken.
De rit wordt volgens het "bolletje pijltje" gereden en is ongeveer 40 km lang.
Verzamelen om ongeveer 11.00 en de start is om 12.00 met een interval van een minuut, de start is bij Toyota dealer " VAN LEEUWEN" in de Coenecoop ,
Daar wordt je door iemand van de organisatie verteld hoe alles gaat verlopen.
Tijdens en na dit hele gebeuren mogen we iedere deelnemer onbeperkt koffie en een
broodje aanbieden, inschrijfgeld is 5 euro aldaar te betalen.
Er zijn tal van activiteiten die dag bv. wielerwedstrijden met tal van grootheden, braderie, en een autoshow van de diverse merken.
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BESTUURSMEDEDELING
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
COBRA CLUB NEDERLAND
D.D. 25 JANUARI 2004, RESTAURANT “CASTELLUM NOVUM“, DE MEERN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur , heet allen welkom en wenst
iedereen namens het bestuur een gezond en goed 2004 toe en een goed Cobraseizoen.
2.
Huishoudelijke mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. Pim Kuijper heeft zich
beschikbaar gesteld als Penningmeester. Theo Weesepoel heeft te kennen gegeven
niet langer de taak van Penningmeester te kunnen vervullen, wanwege zijn
werkzaamheden in het buitenland. Mickel Goossens heeft de taak van
penningmeester tijdelijk vervuld. Hij zal de stukken overdragen aan Pim Kuijper.
De leden gaan akkoord met de aanstelling van Pim Kuijper als nieuwe
penningmeester. Mickel Goossens wordt bedankt voor het feit dat hij de taak van
penningmeester tijdelijk heeft opgepakt.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 januari 2003
De aanwezigen hebben geen opmerkingen en aldus zijn de notulen goedgekeurd.
4.
Financieel jaarverslag 2003, kascontrole 2003, begroting 2004
De boekhouding is grondig gecontroleerd door Carlos Hontoria en Luuk de Boer.
Uiteindelijk heeft e.e.a. geleid tot de resultaten rekening en de balans zoals deze tijdens de ledenvergadering is uitgerijkt. Opgemerkt wordt dat het goede resultaat
deels te verklaren is uit het achterwege blijven van facturen, met name de facturen
voor het drukken van de Papersnake. Verwacht wordt dat dit komend boekjaar anders zal zijn.
Er wordt door Luuk de Boer gevraagd of de contributie verlaagd kan worden. Het
bestuur is hiermee vooralsnog niet akkoord, mede gezien de planning van de activiteiten voor het komende jaar (zie ook verder in deze notulen).
Gezien de korte tijd tussen de kascontrole en de algemene ledenvergadering, is er
nog geen tijd geweest om de begroting voor het nieuwe jaar op te stellen.
Er zijn vragen en opmerkingen over het batig saldo op de spaarrekening van 15 000
euro. Er worden een tweetal voorstellen gedaan: vastzetten op een spaarrekening
met een hogere rente, bijdrage aan evenementen verhogen.
Er zijn verder geen vragen over de resultaten rekening.
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5.
Verslag secretariaat
Afgelopen jaar wederom een ledenstijging tot 230 leden. Henryk Brinksma ligt toe dat
de gegevens van veel leden niet kloppen. Helaas is het in enkele gevallen niet meer
mogelijk om met de leden te communiceren aangezien telefoonnummer, e-mail
adres e.d. niet meer kloppen.
Vermeld wordt dat dit jaar een nieuw systeem voor de ledenadministratie in gebruik
is genomen, namelijk Davilex Club
Er zijn verder geen vragen over het secretariaat
6.
Verslag Evenementen
Dick Vesters, de evenementen resumeert enkele van de in het afgelopen jaar gehouden evenementen, waaronder het ardennenweekeinde, pubmeetings en enkele georganiseerde ritten. Twee evenementen zijn afgelast ivm gebrek aan belangstelling.
Voor het komende seizoen vraagt het bestuur aan de aanwezige leden of er nog
ideen zijn voor evenementen die door de club georganiseerd zouden kunnen
worden.
De onderstaande ideeen zijn genoemd:
•
Dure gereedschappen aanschaffen door de club en dan uitlenen aan de leden.
•
Samenwerking met andere clubs
•
Evenementen of circuits (Zandvoort / Lelystad)
•
Training op een circuit
•
Sleuteldag,, testdag of poetsdag organiseren
•
Deelname aan de zgn “Club Specials” te Zandvoort.
•
Kitcar shows in Engeland gezamenlijk bezoeken.
Overige, reeds door Dick Vesters geplande evenementen:
•
Informatie middag kenteken problematiek
•
Pubmeetings frequenter organiseren.
7.
Verslage Redactie Paper Snake
De papersnake is in het afgelopen jaar wederom 6 maal verschenen, zoals gepland.
Mickel is tevreden over de kwaliteit. Mickel Goossens merkt op dat de kopy steeds
afkomstig is van dezelfde mensen. Vanuit de leden wordt gevraagd om meer fotos in
de papersnake te plaatsen.
8.
Verslag Technische Commissie
De technische commissie is 2 jaar geleden opgericht samen met Bob Swift en Jelle
Schalk. In het afgelopen jaar zijn er tecnische artikelen geplaatst in de Papersnake
en enkele daarvan zijn ook op het internet geplaatst. Gert van Beek merkt op dat er
jaarlijks zo’n 300 a 400 email berichten naar het emailadres van techniek worden
verstuurd.
Op dit moment is de technische commissie bezig met het leggen van contacten met
andere clubs.
De technische commissie zal het komend jaar de ingeslagen weg verder volgen en
technische artikelen voor publicatie in de papersnake schrijven.
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9. Rondvraag
Door Piet Wijn wordt dit agenda punt aangehaald om iets te vertellen over het failliesement van Brooker. Piet Wijn wijst de leden erop dat indien zij verzekerd zijn via
Brooker , zij zelf moeten controleren of de verzekering nog geldig is. Dit is een verantwoordelijkheid van de leden zelf, en niet die van de Cobra Club Nederland.
Overige vragen:
Waar kan je boeken bestellen over Cobra’s?
Antw. Via het internet bijvoorbeeld AMAZON.COM of BOL.COM
Kunnen wij een discussie Forum op het internet plaatsen?
Antw. Het bestuur vind dit geen goed idee en heeft geen tijd om als ‘moderator’
(lees: een soort filter) werkzaam te zijn voor een dergelijk forum. Vanuit de leden
biedt niemand zich aan als moderator. Besloten wordt om het dus niet te doen.
Er volgt nog een discussie over het failliesement van Brooker. Het bestuur benadrukt dat zij hierin geen enkele verantwoordelijkheid heeft. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar verzekering. De club kan hierin slechts adviserend optreden.
10.
Sluiting
Piet Wijn dankt alle aanwezigen voor hun komst en hoopt een ieder tijdens de
eerste pubmeeting weer te mogen begroeten.
De vergadering wordt om 16.30 uur gesloten. De bar wordt geopend en de drankjes
zijn voor de rekening van de club.
Secretaris
Henryk Brinksma
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EVENEMENT
Cobra Weekend 4 en 5 september 2004:
Tijdens de laatste ALV heeft het bestuur de opdracht gekregen om extra aandacht te besteden aan de evenementen. Doel is om de clubleden meer bij de club te betrekken.
Spontaan heeft zich een groepje rond Gert de Beer gevormd om een absoluut knal
weekend te organiseren waar ieder CCN lid zich kan vermaken. Ziehier de eerste van
een reeks artikelen over het komende Cobra weekend in september. De organisatie is
bezig het programma nog verder aan te kleden. Dit wordt een weekend wat jij niet mag
missen !
Doelstelling :
Een Cobra weekend van verbroedering organiseren voor CCN leden en voor hun partners. Wat we willen bereiken is een het creëren van een Cobra ‘familie’ gevoel. Belangrijk hierbij is dat het thuisfront betrokken wordt.
Het weekend is zodanig samengesteld dat voor iedereen een aantrekkelijk programma
geboden wordt.
Doelgroep : CCN leden met een Cobra, CCN leden zonder een Cobra, CCN leden
die nog aan het bouwen zijn, partners en/of vriend(in).
Regels :

Ieder CCN lid mag maximaal 1 persoon meenemen.
Dit kan een vriend(in), zoon/dochter of partner zijn.
Vooraf inschrijving en betaling zijn verplicht.
Op 1 augustus dient betaling en inschrijving binnen te zijn.
(dit vanwege bestellingen, boekingen etc.)

Inschrijfgeld : 25 euro per persoon.
De club neemt het leeuwendeel van de kosten voor haar rekening !
Meenemen :
• Ieder dient zijn/haar eigen bord, bestek, glas en/of beker zelf mee te nemen.
• Vergeet vooral de slaapzak niet !!!
• Te ruilen/verkopen Cobra onderdelen/spullen
• Eventueel je eigen tent
Cobra Jack.
Er bestaat de mogelijkheid een Cobra jack te kopen. Verkoopprijs € 29 per stuk.
Wat de jack exact kost is op dit moment nog niet zeker. Het kan iets duurder uitvallen.
Op kosten van de club zal er een logo + Cobra op de rug van deze jas/bodywarmer geborduurd worden. Deze jacks zullen zaterdag 21 augustus aanwezig zijn. Vooraf bestellen en betalen. Op 1 augustus dient betaling en bestelling binnen te zijn
Deze jassen zullen worden geregeld door Maarten Poot tel. 06-51508621.
Informatie Jack:
Jack is met mouwen;
Verkrijgbaar is de maten S, M, L, XL, XXL.
Waar:
Het Recreatiecentrum De Woensberg, Meentkamp, Blaricum/Huizen.
Dit is een groot recreatie terrein (grasveld) gelegen in een mooi gebied.
8
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Aanmelden:
Via email evenementen@cobraclub.nl (liefst) of via de telefoon (naam + adres +
email) :
Gert de Beer, tel. 035-6833482 of
Dick Vesters , tel 0182-320047
Betaling op bankrekening van CCN. Na betaling volgt bericht (liefst via email)
Organisatie.
Onder leiding van Gert de Beer.
Meerdere CCN leden helpen (Gert, Carla, Fons, Kees, Dick, Bob, …)

Programma.
Gezamenlijk vertrek vanaf Ankerpuntplaats in uw buurt. Dit zal afhankelijk van vertrekplaats liggen tussen 9.00u en 10.00u. op zaterdag 4 september.
Zaterdag 4 september:
11.00 uur
Aankomst te Recreatiecentrum De Woensberg, Meentkamp, Blaricum/
Huizen. Aanvang; koffie/thee, gebak.
12.30 uur
Lunch: Verse bolletjes met roomboter en warme beenham of kaas.
13.00 uur
Dames clubleden.
Met bus naar Loosdrecht. Een vliegend uitstapje boven Loosdrecht,
Het Gooi. In klein 4-persoons vliegtuig.
Er wordt nog onderzocht op dit in de vorm van een les kan ! Vlucht van circa 30 min.
13.00 uur*
Heren clubleden.
Kofferbak open voor ruil of verkoop onderdelen en/of deelname andere activiteiten. Zie lijst van genodigden
15.00 uur
Korte uitgezette rit naar het vliegtuigmuseum te Soesterberg + rondleiding
museum.
De niet-Cobra bezitters kunnen naast Cobra-chauffeurs een plaatsje claimen. De Cobra’s mogen tijdens dit bezoek tussen de vliegtuigen worden
geparkeerd.
17.30 uur
Terug naar het Meentkamp van de Woensberg.
18.00 uur
Dames en heren weer terug op het Meentkamp.
18.05 uur
B.B.Q. wordt aangestoken en de bar geopend.
19.00 uur
Het bereiden van de diverse gerechten bij B.B.Q. zullen verzorgd worden
door onze wok- en bakplaatspecialist Henk Schwab en kok Tygo van der
Werff. Meta en Adrie van Oostrum brengen weer hun overbekende
zomer-fruitmix mee.
20.00 uur
Zal het kampvuur worden aangestoken door Bob Swift 06-27057953
(Er is een grote stookplaats). Er zal een muzikant (met Cadilac) worden
uitgenodigd (tot 21.00 uur).
21.00 uur
Programma naar eigen invulling in overleg met de aanwezigen.
Zondagmorgen 5 september:
9.00 uur
10.30 uur
12.00 uur
14.00 uur
18.00 uur

Kampbel klinkt voor het ontbijt.
Koffie/thee met gebak.
Voortgang van het programma wordt verder ingevuld.
Pubmeeting ipv bij La Place te Laren
Het Meentkamp dient schoon en leeg te worden opgeleverd.
Paper Snake 1-2004
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*Uitgenodigd zullen worden:
1.
White Power (veren specialist)
2.
Quapa met blauwe Cobra (www.cobra-web.nl )
3.
Saab service, Neer. Dhr. Frank van Utrecht
Met behulp van 4 weegschalen kan de cobra worden gewogen.
(contactpersoon hiervoor: Remon Henzen).
4.
Technische vraagbaken van de dag: Jelle Schalk 06-24224578,
Gert van Beek 06-54305724.
5.
John Cox (2x Dax Cobra’s waarvan 1 rolling chassis)
6.
Anglo parts.
7.
Dax trading. Johan Krul (te. 0164 299033) www.daxcarstrading.nl
2x AK (klaar, 1 op basis BMW + stuurbekrachtiging)
8.
Hoe bouw ik een stuurbekrachtiging op mijn Cobra - Kees van Nimwegen
9.
CCN leden (eventueel andere) die hun Cobra willen verkopen
10. CCN leden die iets speciaal in te brengen hebben => neem kontakt op met
orgnaisatie
11. ESP (workshop; inclusief sidepipes => kontakt over opnemen)
12. Polyester bewerker & spuiter (Jack Stijver; tel 0365 345 777)
13 Martin Drengenberg – 1x Cobra
Overnachten
Overnachten op het kamp is mogelijk (er zijn 10 grote tenten aanwezig met daarin 10 matrassen, niet luxueus, maar goed te doen). Er is ook een (beperkte) mogelijkheid om je eigen
tent op te zetten.
Voor degenen die niet op het kamp willen/kunnen overnachten, kunnen met een taxi (gratis)
naar het hotel worden gebracht. (hotel voor eigen rekening)
De volgende morgen weer worden gehaald om aan het ontbijt te kunnen deelnemen.
Ieder dient zijn/haar eigen bord, bestek, glas en/of beker) zelf mee te nemen.
Vergeet vooral de slaapzak niet !!!
Overnachting bij:
Newport Hotel, Labradorstroom 75, 1271 DE Huizen tel. 035-5289600
www.hotelnewport.nl (2 persoonskamer: 99 Euro)
Motel de Witte Bergen, Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes tel. 035-5395800
www.valk.nl (2 persoonskamer: 66 Euro)
Ankerpunten:
Via de volgende personen zullen verschillende gezamenlijk opstappunten worden georganiseerd, om samen op zaterdag 4 september naar het Meentkamp op de Woensberg te Huizen te rijden om deel te nemen aan het Cobra weekend.
Opstaptijd afhankelijk van vertrekpunt tussen 9.00u en 10.15u
E.e.a. wordt ruim van te voren gecommuniceerd.
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland:
Zuid-Holland
10

Egbert de Boer
0592-543971
Roy van Bergen (ovb)
0321-310260
Egbert de Boer
0592-543971
Anton Peters
0488-441253
Sven de Vries
0513-432332
Peter Baten
077-3738841
Rob van Loenhout
0162-430223
Piet Wijn
072-5062429
Peter Verkuil
0548-610709
Op eigen gelegenheid naar de Woensberg
Peter Meijers
0118-623226
Dick Vesters
0182-320047
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SHOWROOM
Te koop aangeboden
Merk:
Bouwjaar:
Ophanging:
Motor:
Brandstof:
Kleur:
Extra:
Prijs:
Email:
Tel:

Pilgrim Sumo MK II
2000
Ford Taunus
Ford 2.0L V6, handgeschakelde 4-bak
Benzine
Geel
Finse kentekenpapieren
€ 15.000,M.oudegeest@tiscali.nl
06 - 246 10 723

Voor een
(beginnende ) bouwer heb ik staan, een met
vrijwel allemaal nieuwe
delen opgebouwde Ford 302 (5.0V8). Door de
kortere waterpomp en krukasdemper,
leent deze motor zich uitstekend voor inbouw
in een Pilgrim. Op verzoek stuur
ik je een kleurenfoto toe.
Nieuwe ontsteking met ingebouwde bobine
voor chevy small bloc. 2 nieuwe universele
Wilwood remtangen met blokken. Handremhevel Jaguar voor Dax. En nog veel meer! Gewoon bellen/mailen, wie weet???
Jelle Schalk 0624224578 mailen.m@jelleschalk.nl

Te koop gevraagd

AC Cobra rollend chassis met carosserie. Geen papieren. Prijs: 2950euro. tel:040-2484359 Eindhoven

Gevraagd Cobra V8, bij voorkeur Ford blok en hand geschakeld, met 300+ PK.
Aanbiedingen tot Eur. 30000,=
worden zeer op prijs gesteld.
Gertjan van Veenendaal
Tel. 06-55142329 of
marketing@vanveenendaal.nl

Paper Snake 1-2004

11

Papersnake 4-2001

I n f o r m a t i e m i d d a g
0 3 - 2 0 0 4

C o b r a

C l u b

7 -

N e d e r l a n d

Met een opkomst van 70 leden exclusief het bestuur en de technische commissie
hadden wij de zaal van 80 nagenoeg vol. Daarnaast waren er nog een 4-tal studenten die een onderzoek doen naar het fenomeen Cobra. Zij hebben door de medewerking van de aanwezigen ruim 50 enquêtes af kunnen nemen. Wie zijn benieuwd naar
hun bevindingen. Later dit jaar komen we nog op dit onderwerp terug.
Circa de helft van de aanwezigen is nog niet aan de bouw van een Cobra begonnen
en een groot gedeelte van de andere helft was nog bezig. Een perfecte doelgroep
voor deze middag.
Omdat Mickel (onze redacteur) vast stond in een file zag het er even naar uit dat we
niet op tijd konden starten. Gelukkig kwam Mickel om 12.50u aan.
Het programma bestond uit de volgende onderdelen :
•

•

Start 13.00u
-

H.E.S. A’dam. Korte uitleg over project “Onderzoek naar kitcars
(Cobra)”

-

Toelichting Cobra weekend 4-5 september door Gert de Beer

-

Presentatie van Gert van Beek over Caroll Shelby en de bouw van zijn
Pilgrim Cobra.
Naast interessante wetenswaardigheden over het leven van Caroll
Shelby, wist Gert met zijn verhaal over zijn Cobra bouw en modificaties
menigeen in de greep te houden. Gert heeft een kenteken maar is nog
niet klaar met al zijn modificaties. Gert heeft echt de smaak te pakken
want hij gaat een Amerikaanse Cobra bouwen.

-

Presentatie van Peter Verkuil over de bouw van zijn Viper Cobra.
Peter kunnen we rustig de man van het RVS noemen. Hij last de ene
RVS constructie na de andere aan elkaar. En hij draait zijn hand er niet
voor om diverse modificaties uit te voeren omdat hij een “leuk” Ford
Cosworth blok op de kop kon tikken. Peter is nog niet klaar.

14.30 u Pauze – Tijd voor een drankje en een babbeltje.
-

12

Presentatie van Dick Vesters over de bouw van zijn Pilgrim Cobra.
Dick vertelt hoe hij met het oog op een nieuwe motor toch “gebeten”
werd door DE snake. En dan is er geen houden meer aan. Na 6 jaar
was hij toe aan een kenteken. Helaas liep zijn Belgisch avontuur niet
goed af. Niet getreurd de Cobra wordt momenteel geprepareerd voor
de SVA keuring. Hij heeft een engels Cobra bouwer in de arm genomen dus hopelijk dit jaar toch nog rijden !
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•

“Hoe je NU een keuringstraject dient te doorlopen” door Gert van Beek/Jelle
Schalk.
Gert vertelt in een goed opgebouwd verhaal wat er allemaal bij komt kijken om
in UK een kitcar op kenteken te krijgen. Hij verteld dat er meerdere mogelijkheden zijn om aan een ENGELS kenteken te komen.
1. Een nieuwe registratie. Dit betekent in de UK dat je kunt aantonen dat je
NIEUWE spullen gebruikt hebt. Dit betekent een 1e registratie datum van NU.
In Nederland zal de RDW dan testen of je voldoet aan alle heersende emissie
en geluids eisen !! Een route die weinige zullen ambiëren.
2. Een zogenaamde Q plate. Dit betekent voor de UK wetgeving dat de auto
van een Questionable (vage) afkomst is. Dit betekent in de UK dat je kunt
aantonen dat jouw Cobra van allerlei verschillende (donor) spullen gebouwd
is. Dit betekent een 1e registratie datum van NU. In Nederland zal de RDW
dan testen of je voldoet aan alle heersende emissie en geluids eisen !! Een
route die niemand zal ambiëren.
3. Een “age related plate” registratie. Dit betekent in de UK dat je kunt aantonen dat jij minimaal 2 “Major components” van een donor auto gebruikt hebt
die op jouw naam staat (inclusief verzekering, wegenbelasting, MOT) en waarvan jij kunt aantonen dat jij hem gekocht hebt [voor NL donor auto’s vraag procedure aan Technische Commissie]. Dit betekent dat jouw Cobra een 1e registratie datum krijgt van de donorauto (bv 1 juni 1990). In Nederland zal de
RDW dan testen of je voldoet aan emissie en geluids eisen van datum eerste
toelating (1 juni 1990 !!) Een route die IEDEREEN zal ambiëren.
Daarnaast zijn er recent nog wat regels aangepast.
Kijk op : www.totalkitcar.com en www.dvla.gov.uk

•

Status initiatief Cobraclub “Kentekenproblematiek” Forum door Technische
Commissie
Gert verteld dat na een paar vergaderingen met o.a. Kitcarclub Nederland
blijkt dat de RDW niet zit te wachten op een gesprek met kitcar bouwers. Jammer maar helaas.

•

Wat jij altijd al wilde weten ?
Gert beantwoordt nog een paar vragen waarna Dick eenieder bedankt en uitnodigt voor een drankje bij de bar.
Rond 18.00u worden de laatste met zachte hand door het AC De Meern personeel naar buiten gewerkt.

•

Met vriendelijke groet,
Dick Vesters (evenementen@cobraclub.nl )
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EVENEMENTENKALENDER
April
1t/m4
4
17-18

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

Mei
2

Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
8-9
Dreamcar Oldtimerbeurs, Mechelen (B); www.oldtimerdreamcar.com
9t/m16
International Historic Tulpenrallye; www.tulpenrallye.nl
20)
CCN Forten route (Amsterdam en omgeving) door
Bob en Liane Swift. Start: 10.30u bij Caddys
(Afslag Purmerend Zuid A7, naast MacDonalds)
23
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij Kleijn Speijck vanaf
14.00u Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
23t/m30 8 daagse tourrit incl. bezoek Le Mans Classic races.
www.classiccartoursinternational.co
27
Circuit Assen – Vrij rijden (geef jouw Cobra de sporen)
(http://www.prodrive-training.nl/raceenrallyindex.php
?page=raceenrallyalgemeen )
Juni
6

CCN organiseert – Rijvaardigheid cursus (door Prodrive)
Van 9.00u–17.00u Adres: Vliegveld Lelystad Emoeweg, Lelystad
Tel. 0320-284 688, Aanmelden: evenementen@cobraclub.nl
6
Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
12-13
CCN 2 daagse Betuwe Toerrit door Anton en José Peters
20
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij Kleijn Speijck vanaf
14.00u Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
21-22
Historisch Weekend Den Helder
Juli
3-4
4

Cabrio Euro Meeting (Val d'Isere, Frankrijk) zie http://www.valdisere.com
Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Wegstervende 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
4
CCN organiseert – Rijvaardigheid cursus (door Prodrive)
Van 9.00u–17.00u Adres: Vliegveld Lelystad Emoeweg, Lelystad
Tel. 0320-284 688 Aanmelden: evenementen@cobraclub.nl
11
CCN Zeeland Toerrit door Gert van Beek
18
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij Kleijn Speijck vanaf
14.00u Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
23-25
Le Mans Classic; www.lemansclassic.com
14
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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
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
4-5
CCN Cobra Weekend. Adres Recreatie centrum De Woensberg,
Meentkamp te Blaricum/Huizen. Start 11.00u Aanmelden evenementen@cobraclub.nl, Tel. 030-669 8655
5)
LET OP!!!
Pubmeeting bij Centrum de Woensberg, Meentkamp Huize/Blaricum
11
Oldtimerdag Alphen a/d Rijn; www.ritzsite.net/otdalphen
12)
Circuit Zandvoort: Merkenclubdag [onder voorbehoud] (hele dag; vele
activiteiten o.a. vrij rijden)
Aanmelden evenementen@cobraclub.nl
19)
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij Kleijn Speijck
vanaf 14.00u Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
24t/m26 Ardennenweekend onder voorbehoud;
inl. Piet Wijn Tel. 072-5062429 / 0653-750223
Oktober
1)

3
23

Circuit Assen – Vrij rijden (geef jouw Cobra de sporen)
(http://www.prodrive-training.nl/raceenrallyindex.php
?page=raceenrallyalgemeen )
Pubmeeting Seizoenssluiting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Circuit Assen – Vrij rijden (geef jouw Cobra de sporen)
(http://www.prodrive-training.nl/raceenrallyindex.php
?page=raceenrallyalgemeen )

November
6
Circuit Assen – Vrij rijden (geef jouw Cobra de sporen)
(http://www.prodrive-training.nl/raceenrallyindex.php
?page=raceenrallyalgemeen )
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
¬
ª

Dick Vesters Evenementencoördinator.
0182-320047
0182-320683
030-6698655 (nummer wordt aut. doorgeschakeld)
evenementen@cobraclub.nl
Paper Snake 1-2004
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R i j v a a r d i g h e i d

C o b r a

C l u b

c u r s u s

N e d e r l a n d

Wie heeft dat nu nodig ! We zijn toch allemaal clonen van Jos Verstappen. We kunnen toch allemaal driftend een hoek om en onze machtige wielen tegen het blokkeren aan de grens van het kontakt met de weg vinden. Wij hebben geen ABS nodig!
Laat staan dat wij niet weten wat de achterkant doet als we uit zouden moeten wijken. Hadden we maar méér koppel en PK’s DAN zouden wij Michael Schumacher
het wit uit zijn ogen rijden. Niet dan ??
De werkelijkheid is anders. De meeste van ons weten niet wat zijn Cobra doet in
moeilijke en extreme situaties. Want waar kun je oefenen zonder iets te raken of de
politie op je dak te krijgen ?
De oplossing is een rijvaardigheid cursus bij Prodrive die door CCN georganiseerd
wordt. Ikzelf heb 2 Rijvaardigheid cursussen gehad met mijn nieuwe Mini Cooper en
ik kan je verzekeren dat ik nu weet waar de grenzen van deze auto liggen. Ik ben vele malen achterste voren en in de rondte gegaan. Ach het kost wat rubber maar dat
is alles. Belangrijk is dat er ervaren instructeurs zijn die jou helpen de grenzen van
jouw Cobra op te zoeken. EN het is absoluut leuk om te doen, zeker in club verband.
Wat leer je zoal op een dag van 9.00u tot 17.00u.
9.00u–9.15u
Ontvangst met koffie/thee
9.15u–10.15u Nuttige en praktische verkeertips, zithouding + uitleg programma
10.30u–13.00u Naar RDW terrein
- Remmen en uitwijken op glad wegdek (dit is echt glad !)
- De eland proef. (Dit wordt lachen voor de omstanders)
13.00u–13.45u Lunch met warme snacks
14.00u–17.00u Naar RDW terrein
- De Y oefening (Dit kan jouw leven redden op de snelweg!)
- De slipcirkel (Hoeveel grip heeft jouw Cobra ? Ja, ja lachen dus)
- Enkele rondjes op de combaan (met 60 graden bochten !)
17.00u
Afsluiting met drankje en uitreiking certificaat.
Kosten en wanneer ?
Zondag 4 juli. Adres: Lelystad Emoeweg, Lelystad Tel. 0320-284 688
Deze geheel verzorgde dag kost 165 euro.
Risico ?
Er is niets wat jij kunt raken met jouw Cobra behalve wat kunststof pionnen.
Prodrive voorziet standaard in een extra verzekering (tot max 25.000 euro) mits
jij een All Risk (Volledig Casco) verzekering hebt.
Omdat er gewerkt wordt in groepjes van maximaal 8 Cobra’s is het van belang dat jij
jouw aanmelding zo vroeg mogelijk doet anders kan het zijn dat jij in een groep zit
met andere deelnemers.
M.a.w. reserveer snel voor deze onvergetelijke ervaring. In ieder geval vóór 1 juni
2004 !
Aanmelden op evenementen@cobraclub.nl ! De details krijg je dan van mij.
Met vriendelijke Cobra groet, Dick Vesters
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FORTENROUTE AMSTERDAM

Wij gaan een gedeelte van de stelling van Amsterdam bekijken.
Fortenroute Amsterdam 2004 Hemelvaartdag 20 mei
De Stelling van Amsterdam is een verdedigingskring rond de hoofdstad Amsterdam
welke tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog is gebouwd. Het omvat onderwaterzettingen (inundaties) en 36 forten, twee kustforten, twee vestingen,
drie batterijen en twee kustbatterijen. Daarnaast zijn er nog veel meer inlaatsluizen,
nevenbatterijen en magazijnen geweest. Dit alles om het als nationaal reduit, als
laatste te verdedigen gebied, van het Koninkrijk der Nederlanden te kunnen verdedigen.
Paper Snake 1-2004
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Deze fortenroute is gebaseerd op de 135 km lange fietsfortenroute van de ANWB.
Sommige forten zijn alleen per fiets bereikbaar. Ze voert ons langs een deel van de
forten over leuke veelal landelijke weggetjes en dijken die toch onder de rook van de
drukke randstad liggen. De meeste forten kunnen niet bezocht worden. Ze zijn in gebruik als opslagplaats of zijn erg vervallen. Er wordt hard gewerkt om de forten op te
knappen. De Provincie Noord-Holland heeft dit natuurmonument dat de stelling van
Amsterdam is, beschermd verklaard.
Startpunt: Caddy's in Purmerend. (Afslag Purmerend Zuid A7, naast MacDonalds).
Caddy's is een restaurant in 60's stijl. Boven de bar hangt een echte Cadillac en aan
sommige muren hangen (ook echte) Harley's. om 10:30.uur
Dit is een bijzondere route om echt van te genieten. Noteer nu de datum en tijd in
uw agenda 20 mei 2004 Caddys te Purmerend 10:30 uur. U zult er geen spijt
van hebben.

De groeten van
De Swifty Snakers tel: 0725714470
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Bob en Liane Swift

TECHNIEK
Koeling, een probleem of niet?
Met de zomer weer voor de deur begint het bij iedere ware Cobrafanaat weer te kriebelen, zodra het weer maar enigszins te doen is er lekker op uit met de Cobra.
Lekker toeren of rijden op het circuit, het maakt niet uit maar als het flink warmer wordt
dan is het te hopen dat de motor voldoende koeling krijgt. Meestal blijft de motor keurig
op temperatuur tijdens een normale rit maar gaat het eens wat harder of kom je in een
file en het koelsysteem is niet optimaal of vervuild dan beginnen de echte problemen.
De gevolgen van een te heet geworden motor zijn vrijwel altijd rampzalig tenzij je de temperatuur op ziet lopen en er tijdig bij bent. Als je de temperatuurstijging tijdig ziet wil het
nog wel eens helpen om de kachel vol open te zetten en in een lage versnelling wat toeren te maken. Echter als er echt iets mis is helpt dit natuurlijk niet. De meeste Cobra’s
hebben enkel een temperatuurmeter en dit is soms aangevuld met een koelventilator
voor of achter de radiateur. Meestal wordt hier de Engelse benaming “fan”voor gebruikt.
Een normaal koelsysteem bestaat meestal uit de volgende onderdelen; radiateur, slangen, overdruk(expansie) tankje, waterpomp, thermostaat, temperatuursensors en
eventueel een geregelde of een ongeregelde fan.
Bij klassieke auto’s werden er meestal een fan gebruikt die een vaste aandrijving had
door middel van een poelie en een V snaar vanaf de krukaspoelie. Youngtimers werden
en worden vaak nog uitgerust met een fan die voorzien is van een elektromagnetische
koppeling die door een sensor aangestuurd wordt. Een voorbeeld hiervan is o.a. de Peugeot 504 coupe.
De moderne auto’s zijn vrijwel allemaal uitgerust met sensors die tevens een schakelaar
bevatten, welke de fan automatisch inschakelt als de koelvloeistof een bepaalde bovenwaarde bereikt. Dit gaat dan tevens gepaard met een waarschuwingslampje als de temperatuur van de koelvloeistof desondanks blijft stijgen. Zaten vroeger de ventilatoren
achter de radiateur vast gemonteerd, tegenwoordig zijn ze zowel voor als achter de radiateur te vinden en zijn ze elektrisch aangedreven, de reden hiervoor is dat een vast aangedreven fan altijd wat vermogen pakt, globaal 0,5-1,5 pk. Een elektrische fan schakelt
alleen in als het nodig is. Het is raadzaam om bij een zelfgebouwde opstelling te zorgen
dat de schakeling van de fans buiten het contactslot omgaat. Dit in verband met het feit
dat de koppen na het stilzetten van de motor nog enige tijd redelijk heet blijven wat in
extreme gevallen tot schade kan leiden. Ook moet deze schakeling via een relais lopen.
Vrijwel alle moderne systemen werken met overdruk, dankzij een expansietankje wordt
overdruk gecreëerd waardoor de bedrijfstemperatuur van moderne motoren vaak hoger
ligt dan die van klassiekere motoren.
Bij een dergelijk systeem moet je dus 10 tot 15 minuten wachten alvorens je de dop van
het tankje losdraait. Je zult niet de eerste zijn die zich lelijk verbrand aan de koelvloeistof
die er met een flinke snelheid uitspuit als je te vroeg de dop opent.
Moderne radiateurs zijn van het gesloten systeem, koelvloeistof bijvullen doe je via het
expansietankje. Het expansietankje is bijna altijd hoger geplaatst dan de bovenzijde
van de radiateur. Het tankje wordt meestal ingedeeld in een onderwaarde en een bovenwaarde voor het vloeistofniveau, dit wordt aangegeven met streepjes. De dop
heeft een speciale constructie die ervoor zorgt dat de opgebouwde druk gehandhaafd blijft.
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De waterpomp, die tegenwoordig eigenlijk koelvloeistofpomp zou moeten heten, is een
vast onderdeel van de motor en wordt over het algemeen aangedreven door een V
snaar. Tegenwoordig zijn er voor high performance doeleinden ook elektrische waterpompen te koop. Zwakke punten van dit onderdeel kunnen zijn; de pakkingen en de lagers op het schoepenradasje. Als de lagers niet zo best meer zijn gaat de pomp meestal
lekken en uiteindelijk loopt hij vast wat zich kenmerkt door het gillen van de V snaar die
de aandrijving verzorgt. Ook een niet goed gespannen V snaar kan voor problemen zorgen.
De thermostaat is een belangrijk onderdeel dat op verschillende locaties ingebouwd kan
zijn, in of bij de pomp of in de kop in een speciaal gevormd thermostaathuis.
De flauwe grappen die een thermostaat voor ons in petto kan hebben zijn; te traag openen, te laat openen of zelfs helemaal niet openen. De functie van de thermostaat is
tweeledig, bij een koude start/motor zorgt hij ervoor dat het koelmedium door het z.g.
korte circuit loopt en dat daardoor de motor sneller op zijn bedrijfstemperatuur komt. Bij
het bereiken van de bedrijfstemperatuur opent de thermostaat zich en zorgt ervoor dat
het lange circuit gekoeld wordt, d.w.z. de hele motor. Je kunt een thermostaat zelf testen
op zijn werking als je beschikt over een redelijk nauwkeurige thermometer; je zet een
steelpannetje met water op en legt daar de thermostaat en de thermometer in je ziet
wanneer de thermostaat opent en leest de temperatuur gelijktijdig af, komt dit overeen
met de aangegeven waarde dan is hij goed. Ook het openen zelf vertelt je of het snel of
juist traag gaat.
Verschillende motoren hebben verschillende bedrijfstemperaturen, dus zijn ook de thermostaten in vele smaken te verkrijgen. De openings- (soms ook de sluittemperatuur)
staat op de bovenzijde ingeperst in getallen en wordt per type motor vaak door de fabrikant voorgeschreven voor standaardmotoren.
Als er problemen zijn met een thermostaat, in het bijzonder bij te traag openen, kan het
helpen te experimenteren met een sneller openend type.
Het meest ideaal is een thermostaat die geleidelijk en zonder grote temperatuurverschillen opent en sluit.
De sensors zijn tegenwoordig meestal een onderdeel van de motor, afhankelijk waar ze
geplaatst zijn, natuurlijk zijn er ook typen sensoren die in de radiateur geplaatst zijn. In
auto’s die door de autofabrikanten geleverd worden maken de sensors een vast deel uit
van de lay-out zoals die door de fabrikant voor het complete koelsysteem bedoeld is.
De radiateur is de eigenlijke warmtewisselaar, vroeger waren ze geheel uit koper vervaardigd en tegenwoordig uit meerdere materialen waarvan de belangrijkste kunststof en
koperlegeringen zijn. Ook zijn er tegenwoordig aluminiumradiatoren. Dit onderdeel heeft
de zware taak om ’s zomers de zaak koel te houden en ’s winters warm. Als je je realiseert dat de radiateur met al zijn buisjes en lamellen eigenlijk vrij kwetsbaar is, dan is het
verbazingwekkend dat er zo weinig problemen zijn met radiateurs.
Een probleem wat wel voor kan komen is capaciteitsverkleining door vorming en afzetting van ketelsteen, hoewel dit tegenwoordig met het gebruik van koelvloeistof veel minder het geval is dan vroeger. Vroeger gebruikte men water wat in de winter aangevuld
werd met antivries. Een ander probleem kan gevormd worden door interne vervuiling,
door ouderdom, roest of gewoon omdat er een kleinigheid mis is met de koppakking
(lekje) als dit laatste enige tijd onopgemerkt blijft dan kunnen er kleine hoeveelheden verbrandingsgassen en/of olie in het koelvloeistofcircuit terecht komen. Bij kleine lekjes in
de radiateur wil een z.g. radiateurpil wel eens helpen om het lekken te stoppen.
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Bij standaardauto’s hebben radiateurs per merk en type vaste vormen en dimensies
voor het koelend oppervlak.
Voor zelfgebouwde auto’s ligt dit wel eens moeilijk maar daarover later meer.
Tegenwoordig zijn radiateurs vaak gecombineerd met een oliekoeler in de zelfde behuizing af fabriek. Hierbij valt b.v. te denken aan een Sierra 2300 koeler waar een
oliekoeler geintegreerd is in de radiateur, dit is vooral handig als de ruimte beperkt is
Grote vijanden van een goede motorkoeling zijn; langdurig file rijden, langdurig met
hoge snelheid rijden en dan moeten stoppen en wachten bij een verkeerslicht, bergritten(vooral bij steile hellingen) ook langzaam rijden met een hoge belasting van de
motor kan leiden tot koelproblemen.
Voor Cobrabouwers komt er nog een extra moeilijkheid om de hoek kijken, n.l. het
‘designen”van het koelsysteem. Vaak heeft de leverancier van de kit wel ideeën
maar vaak moet je het zelf maar uitzoeken. Vooral bij modificaties van de motor, b.v.
veranderen van V6 naar V8 of bij het sterk tunen van motoren kunnen de problemen
de pan uitrijzen. Ook hebben bepaalde motoren nauwere koelkanalen dan anderen
wat er toe kan leiden dat met name de achterste cylinders minder koeling krijgen en
dit kan weer allerlei nare gevolgen hebben op termijn.
Om een goede koeling te waarborgen is het een eerste vereiste dat er uitsluitend de
beste componenten worden gebruikt, verder is het van belang dat de radiateur voldoende capaciteit heeft, pas tevens dan de grootte van het expansietankje aan
(groter), slangen dienen van goede kwaliteit te zijn, het mooiste is, als er ruimte voor
is, om de slangen te monteren op de Amerikaanse kustwacht manier; met dubbele
slangklemmen in RVS.
Ook het installeren van de fan vraagt extra aandacht, er zijn verschillende Franse
auto’s uitgerust met dubbele fans (twee naast elkaar), of er zijn desgewenst nieuwe
te koop van o.a. Kenlowe. De aansturing van de fan is het belangrijkst. Ondergetekende gebruikt een regelunit uit de Centrale verwarmingsindustrie, dit device meet
en regelt de temperatuur van de koelvloeistof letterlijk. Meten d.m.v. een meetsonde
die ik voorzichtig tussen de lamellen van de radiateur gestoken heb. Regelen d.m.v.
een interne schakeling en een relais waardoor de fan bij een bepaalde temperatuur
aanspringt. De temperatuur waarbij dit moet gebeuren is door middel van een draaiknop exact in te stellen, tussen de 20 en de 120 graden Celsius is mogelijk. Neem
ook de capaciteit van de fan’s niet te klein.
Ook het periodiek vervangen ( eens per twee a drie jaar) van de koelvloeistof is verstandig omdat de werking van de toevoegingen terugloopt en de koelvloeistof daardoor aan veroudering onderhevig is.
Speciaal bij getunede motoren is het verstandig om na te vragen welke temperatuurwaarde voor de thermostaat moet worden aangehouden en of er een snelle of wat
tragere thermostaat gemonteerd dient te worden.
Het monteren van een al dan niet aparte oliekoeler verdient aanbeveling.
Ik wens jullie een lekker warme zomer met veel rijplezier toe en met een
“koele”motor.
Gert van Beek TC.
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Begin januari was ik, Mickel Goossens, in het MECC in Maastricht waar de beurs Interclassics werd gehouden. Tijdens de wandeling over de beurs kwam ik langs een
stand met autobeelden. Ik meende een Cobra in de vorm te herkennen en bij nader
onderzoek bleek dit ook zo te zijn. Ik raakte met de standhouder in gesprek en ziehier het resultaat:

Mijn opleiding tot beeldend kunstenaar heb ik gehad in Tilburg.
Hierna heb ik nog 2 jaar op de Royal College of Art in Londen gezeten om
daar verder te studeren.
Gedurende deze periode heb ik ook nog een opleiding tot bronsgieter gevolgd.
Ik ben altijd geinteresseerd geweest in "engels" spul, zowel motorfietsen,
met name Velocette, als auto's.
Een vriend van me heeft een Cobra van Gardner Douglas, en met hem kom ik
regelmatig bij GD-cars.
Hierdoor werd ook mijn fascinatie voor het fenomeen Cobra steeds groter. Wat
een prachtig gevormde auto's.
Het kon niet uitblijven of ik moest en zou een beeld met Cobra als
inspiratiebron maken.
Ik denk dat het redelijk gelukt is om de cobra te "vangen" in brons,
aluminium en koper.
De aluminium en koperen auto's worden in beperkte series aangeboden als
zelfbouwkit, maar kunnen ook gebouwd besteld worden.
De bronzen auto's worden per stuk elke keer gebouwd, en kosten zo'n 60 uur
om te maken.
De aluminium auto's worden met een laser gesneden, en de koperen met een
waterjet snijder (deze doet er zo'n 3 uur per auto over!).
Elke auto wordt gesigneerd en genummerd en voorzien van certificaat.
De auto's kosten;
brons
3265 euro
aluminium
585 euro
koper
985 euro
Dit zijn prijzen inclusief BTW. Eventuele verzendkosten komen hier nog bij.
Groeten Ton van der Vleuten
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Kopere Cobra

Bronze Cobra

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
Cobra mousepad voor u of uw vrienden
CCN spons, een noodzakelijkheid in Nederland
CCN mesje
Reiswekker
Een Cobra-brillekoker, zwart of goudkleurig
Cobra CD-rom met honderden foto’s, tekeningen en geluiden
Puzzel Cobra 427, 750 stukjes

€ 10,-

€ 10,€ 10,€ 5,€ 2,50
€ 0,50
€ 1,50
€ 10,€ 5,€ 5,€ 20,-

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:
Pim Kuijper
Penningmeester@cobraclub.nl

Piet Wijn
&
Pim Kuijper
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