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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
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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Oplage 275 exemplaren
Contributie € 45,50 inschrijfgeld € 11,50
Kopij: Gaarne bij artikel meerdere foto’s (bij voorkeur zwart /
wit) meesturen waarmee wij het geheel kunnen verfraaien.
Zet naam en adres op de foto’s zodat wij deze na gebruik
terug kunnen sturen, tenzij anders afgesproken.
CCN behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten,
te veranderen of in het geheel niet te plaatsen.
CCN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de publicaties. Het plaatsen van advertenties of ingezonden
mededelingen behoeft niet te betekenen dat CCN achter de
inhoud staat.
Advertentie tarieven:
1 A4 min. 6x per jaar kleur kaft*
1 A4 min. 6x per jaar kleur binnenkant*
1 A4 min. 6x per jaar zwart/wit
½ A4 min. 6x per jaar zwart/wit
1 inlegvel max. 1 A4 zwart/wit
Internetlink**

€ 350,€ 280,€ 170,€ 95,€ 80,€ 50,-

*De kosten van de kleurenadvertenties is inclusief een internetlink op de website van Cobra Club Nederland.
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Pubmeetings
1e zondag v.d maand van
april t/m oktober vanaf 14.00 uur.
Restaurant La Place
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5314644

REDACTIONEEL
Dames en heren, jullie hebben wat gemist, althans degene die niet bij de fortenroute waren en bij het betuweweekend. De fortenroute van Liane en
Bob was een prachtige rit mede dankzij
het schitterende weer en ook het weekend in de betuwe van Jose en Anton was
zeer geslaagd. Dus wees erbij de volgende keer.
Heeft u het weekend van 4 en 5 september al gereserveerd voor de Cobra Club?
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen maar
dit weekend mag u niet missen. Maar
eerst hebben we nog de rit van Gert van
Beek in Zeeland waar u op pagina 29
meer informatie over vindt
De zomervakantie zit er weer aan te komen en wellicht zijn er leden die met de
Cobra op vakantie gaan. Ik houd mij aanbevolen als u bereid bent om een stukje
te schrijven over uw vakantie met Cobra
die eventueel aangevuld wordt met
foto’s.
Iedereen een prettige vakantie gewenst
en houdoe.

Mickel Goossens
Inhoudsopgave
Bestuursmededeling
Verslag Fortenroute
Techniek: inlaattraject
Kitcar meeting Belgie
Verslag Betuwe-weekend
Oldtimer Grand Prix
Club special
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P(R)IETPRAAT

Hallo Cobravrienden,
Het seizoen is halverwege, het hoort volop zomer te zijn, maar de temperaturen
vallen toch een beetje tegen. We hebben natuurlijk mooie dagen gehad, zodat we
heerlijk konden toeren en ook zijn er weer een paar mooie toerritten geweest, Fortenroute, Betuwerit en natuurlijk de Pubmeetings, maar een beetje meer temperatuur zou niet gek zijn.
Nog even over de Pubmeetings, de opkomst valt in Oisterwijk een beetje tegen,
hebben de Zuiderlingen geen behoefte om met elkaar van gedachte te wisselen, of
heeft het een andere oorzaak, laat het mij even weten.
Voor wat betreft de eerstvolgende evenementen, op 4 juli, natuurlijk de Pubmeeting en de rijvaardigheidstraining op het terrein van de RDW in Lelystad, op 11 juli
de Zeeuw Vlaanderen toerrit georganiseerd door Gert van Beek en op 18 juli de
Pubmeeting in Oisterwijk.
Wat later, op 1 augustus weer de Pubmeeting in Laren, van 6 t/m 8 augustus de
Old Timer GrandPrix op de Nürburgring in de Duitse Eifel, waar u verderop in deze
Papersnake nog het een en ander kunt lezen, op 22 augustus de Pubmeeting in
Oisterwijk en van 27 t/m 29 augustus de beurs Vehikel in de Veemarkthallen in
Utrecht.
Op 4 en 5 September hebben we natuurlijk ons eigen grote evenement, waar u natuurlijk alles heeft kunnen lezen in de speciale uitgave van dit weekend, mocht u dit
hebben gemist, kijk dan even op de website: www.cobraclub.nl waar u alles over dit
unieke gebeuren kunt lezen. MIS HET NIET!!!!!
Ook verderop in deze Papersnake een uitnodiging van het Circuit Park Zandvoort,
om op 12 september mee te werken aan een Club Special.
Verder wens ik u nog vele mooie ritten toe, het liefst topless!!!!
Piet Wijn
Zeeweg 40
1931 VJ Egmond aan Zee
Nederland
℡ +31725062429
ª +31653750223
voorzitter@cobraclub.nl
piet.wijn@quicknet.nl
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BESTUuRSMEDEDELING
Van de Secretaris
20 mei 2004
Sinds eind vorig jaar is het bestuur bezig geweest om de betaling van de contributie
via een acceptgiro te laten verlopen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is deze wens uitgesproken en ook de aanwezige leden waren het hiermee eens. Helaas
is het niet mogelijk gebleken om dit op een korte termijn te regelen. Aangezien de
contributiebetaling altijd aan het begin van het kalenderjaar plaats heeft, hebben we
als bestuur besloten om een contributie faktuur te versturen waar nog geen acceptgiro aan vast zit. De planning is om dit met ingang van volgend jaar te gaan doen.
Zoals ieder jaar is de contributie inning veel werk. Gelukkig heeft het merendeel
van de leden de contributie betaald. Toch hebben wij dit jaar 39 leden geroyeerd
wegens het niet betalen van de contributie. Een 10 tal leden heeft het lidmaatschap
opgezegd waardoor het ledenaantal nu 218 is.

Met vriendelijke groeten,
Henryk Brinksma
secretaris
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VERSLAG FORTENROUTE
In April viel de Papersnake op de mat met daarin de evenementen kalender.
Dit jaar wilden we heel graag eens mee met een route.
Dus een datum uitgezocht, in ons toch wel drukke leven.
De 20 ste April zou er een fortenroute gereden worden, deze leek ons wel wat.
Wat cultuur, en tijdens de rit ook wat natuur opsnuiven op plaatsen waar we eigenlijk nooit komen. Ons opgegeven, en s’morgens vroeg kindjes onderbrengen, en de
pad op. Heerlijk het leek wel vakantie.
Om 10 over 10 reden we de parkeerplaats van caddy’s op, daar stonden al 10
cobra’s te wachten. Na wat handen schudden (Praat zoveel makkelijker als het
beestje een naam heeft). Snel de ogen de kost gegeven er was zo veel moois te
zien. Dus al snel werd er gepraat over techniek en al wat er bij komt kijken om de
auto naar je zin te krijgen. Helaas was caddy’s niet open maar dat mocht de pret
niet drukken. Bij de Mac hadden ze ook lekkere koffie. Het weer werkte mee dus
iedereen had er zin in. Om 11 uur op pad voor een mooie route.
Een hemels geluid toen alle 12 cobra’s gestart werden.
Het was een genot om te zien hoe al de cobra’s de weg op reden.
We vonden het opvallend dat je met zo’n grote groep toch vrij makkelijk bij elkaar
kon blijven. Als je in een gewone personen wagen een kruising nadert,
dan hoop je dat als je voorrang hebt dat je het ook krijgt.
Maar nu kreeg je zelfs voorrang als je het niet had.
Wat hadden we een bekijks. Nadat we het Noord-Purmerend fort (wijnproeverij en
helaas niet open) en Middenwegh-fort voorbij gereden zijn.
Kwamen we aan bij t’verloreneind (een eetgelegenheid) hier parkeren we de
cobra’s, en maken we ons op om het Spijkerfort te gaan bezoeken.
Dit is een mooi stukje historie en zeker de moeite waard om te bezoeken.
Na het fort gezien te hebben keren we weer terug naar t’verloreneind.
Daar staan een aantal mensen onze auto’s te bewonderen.
Hier gaan we ook even lunchen, afijn dat is de bedoeling.
En een broodje gezond duurt een kleine 60 minuten.
De andere gasten die niet ‘besproken’ hebben moeten echt op een houtje bijten,
totdat wij weg zijn. De serveerster vond het allemaal wel prima zo.
Dan proberen we langs de dijk weg te rijden, maar dat valt niet mee als er auto’s
geparkeerd staan, en fietsers kris kras tussen de auto’s proberen te manoeuvreren.
Dan moeten we nog met z’n alle op de pont om aan de overkant te komen.
We komen ook nog langs fort Spaarndam zuid en noord en fort Penningsveer en
Lieburgfort. En dan gaat de route richting het Amsterdams automuseum waar we
even een kijkje binnen gaan nemen.
Daar is weer veel moois te zien. Dan volgt de tocht richting het eindpunt het museum gemaal waar we nog wat napraten onder het genot van een drankje.
Wil de volgende keer iemand een kettingzaag meenemen om die zon verslindende
boom om te halen. Zodat we lekker in de zon kunnen zitten.
Al met al een zeer gave tocht wij hebben echt genoten.
Bedankt Bob en Liane Swift voor het in elkaar zetten van deze tocht.
Ruud en Yvonne
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VERSLAG FORTENROUTE
Fortenroute
20 mei 2004
Eindelijk was onze cobra, na een tijdje uit de roulatie te zijn geweest, weer zover
om een wat langer traject af te leggen dan voorheen. Dus we hadden er een enorme zin in om een dagje te touren, zeker toen bleek dat het weer zeer zeker meezat
die dag..
Ons startpunt voor die dag was voor ons Amsterdam, omdat de Cobra daar in de
garage stond.
Dus vanuit Nieuw Vennep eerst naar Amsterdam om de Cobra op te halen. Jawel,
de Cobra startte gelijk na de 1e maal proberen, dat geeft goede hoop, laat ik jullie
dat zeggen!
Daar gingen we op weg naar Caddy’s in Purmerend, dit was als beginpunt gekozen
omdat we (alle deelnemers aan deze mooie dag) onze dag dan konden beginnen
met een kopje koffie in dit restaurant in de 60’s stijl. Helaas was er niemand aanwezig en waren we blij met de MC Donald’s, deze was gelukkig wel geopend. Dus gezamenlijk in het zonnetje de dag goed begonnen met een kopje koffie!
Vanaf 11.00uur konden we gaan genieten, met nog andere 11 cobra’s, van een
prachtig stukje Noord-Holland.
Na vele drempels en stoplichten komen we dan uiteindelijk in een mooi NoordHollands landschap terecht, een geweldig uitzicht, ook als we vooruit kijken, dit omdat we een stuk of 8 cobra’s voor ons hebben rijden en nog 3 achterons, wat kan
een mens nog meer wensen.
In Purmerend Noord aangekomen zien wij aan onze rechterhand het 1e fort, beetje
moeilijk te zien, maar het gaat om het 1e gezicht! Vervolgens richting ZO-Beemster
waar we aan onze rechterhand het Middenwegh-fort passeren. Langs het NH kanaal rijden we verder, als we niet verder langs het kanaal mogen rijden zien we het
Jisperweg-fort. We gaan nu richting het benenstrekken, de rustpauze voor onze
cobra’s, waar we het Spijkerboor-fort mogen bezoeken. Het blijkt niet alleen ons
idee geweest te zijn, met ons zijn er nog aardig wat mensen die dit uitstapje voor
vandaag hebben geplant. Na een rondje in en om het fort weer terug naar het restaurantje waar onze cobra’s geparkeerd staan. We gaan hier lunchen, tenminste,
als de serveerster alles aan kan…..blijkt toch wel erg moeilijk voor haar te zijn om
alles wat ze opschrijft ook aan ons te serveren, uiteindelijk zijn we geloof ik na 2 uur
allemaal 1x aan de beurt geweest en kunnen we weer verder (keuken moest nu
toch dicht omdat wij alles op hebben gegeten). Als we wegrijden richting de Rijp
wordt het allemaal toch wel een beetje moeilijk voor het tegemoet komend verkeer,
een smal weggetje langs het kanaal met aan 1 kant geparkeerde
auto’s……pfffff….gaat allemaal net goed! Na enige tijd zien we aan onze linkerhand
fort Marken-Binnen. We gaan even een kijkje op het terrein nemen, dit fort is nu in
gebruik als oefenterrein van de brandweer, dat is goed te zien.
We gaan weer verder en moeten wachten voor de brug die open gaat. Wel een leuk
fotootje maken nu snel, zovaak krijg je niet de kans om een rijtje cobra’s te fotograferen!!
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Op weg naar de Aan de Ham-fort. Nadat we dit fort hebben gezien verder naar de
Kruitkamer en het luchtoorlogmuseum langs mooie kleine binnendoor weggetjes.
Daarna naar de pont en varen met z’n allen over. Op de pont blijkt toch dat 1
cobra’s het toch wel een beetje moeilijk heeft gehad, maar na aankomst aan de
overkant start deze cobra weer braaf. We zijn er nog niet…een andere cobra heeft
er ook enigszins geen zin meer in, even duwen van de pont af……gelukkig, deze
start ook weer gewoon, nou ja gewoon…ik waardeer onze cobra en aai even het
dashboard, ik ben blij dat hij ons vandaag niet in de steek laat!!!
We gaan vol goede moed richting Spaarndam. We rijden een cirkel om fort Spaarndam-Zuid en gaan weer terug naar het centrum en zien dan links fort SpaarndamNoord.
Nu richting Haarlemmerliede en we komen onderweg fort Penningsveer tegen. In
Haarlemmerliede zien we de Liebrugfort. We vervolgen onze weg richting Halfweg
waar we het Amsterdams automuseum bezoeken. Persoonlijk heb ik niet zoveel
spectaculairs daar gezien, maar dat kan ook niet als je heel da dag al tezamen met
12 cobra’s onderweg bent, toch?! Er zijn toch weinig auto’s die dan de moeite
waard worden als je het mij vraagt.
We kunnen buiten nog heerlijk genieten van het zonnetje, het is stralend mooi weer
geworden, al wachtend tot iedereen weer zover is om te vertrekken.
We mogen weer verder richting Cruquius, waar we straks een drankje gaan nuttigen bij het museumgemaal om deze mooie dag af te sluiten. Maar voor dat we daar
aankomen rijden we eerst nog langs fort – De Liede om vervolgens nog een rondje
om Fort-Vijfhuizen te kunnen rijden. We wisten niet dat er zoveel te zien was in de
omgeving, we wonen namelijk niet ver van het eindpunt Cruquius, nl Nieuw Vennep. We hebben zeer zeker enorm genoten van deze leuke rit, onze brave cobra en
natuurlijk van de gezelligheid. Het was zeer zeker de moeite waard en we kijken uit
naar een volgend uitstapje.
Martijn en Nicole
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TECHNIEK
TO BREATHE OR NOT TO BREATHE, THAT’S ANOTHER QUESTION
In de vorige papierslang hebben we het gehad over het onderblok. Deze keer gaat
het over het inlaattraject. Ook hier gaat de stelling “big is better” niet op. Grote kleppen, grote inlaatbuizen, grote carburateur…….. en toch een hork van een motor.
Waar gaat het fout? Om te beginnen moet je jezelf realiseren, dat de motorfabrikant
dikwijls “kleiner”gaat om een betere bruikbaarheid van de motor te krijgen.
Denkfout nr.1; Grote kleppen kunnen meer doorlaten.
Hier wordt vergeten dat de grootste obstructie in een inlaatkanaal de klep is. De
klepschotel staat haaks op de flowrichting. Dus een grotere klep is eigenlijk een
flowremmer! Een kleinere klep kan gewenster zijn voor een betere flow, maar dan
zal hij waarschijnlijk verder gelift moeten worden om de doorgang zover mogelijk
vrij te maken.
Denkfout nr. 2; Hoe groter de doorlaat van de inlaatbuis, des te beter de cilindervulling. Klopt! Maar is dit het enige? Voor een goed reageren op de commando’s
van het gaspedaal is het juist weer beter dat de doorgang klein is. Dat heeft als
voordeel dat het “bericht” van het gaspedaal eerder de cilinder bereikt. De motor
hangt lekker aan het gas, zegt men dan.
Je moet je voorstellen dat er constant drukgolven van de inlaatklep naar de gasklep
gaan. Hoe groter het volume tussen deze twee, des te trager de reactie op het gas
wordt en als je een (te) grote doorlaat hebt en de motor moet van onderin opnemen
(accelereren) met een volledig ingetrapt gaspedaal, zal het vacuüm op de carburateur even helemaal wegvallen. De motor krijgt dan in verhouding meer lucht en zo
moet hij het doen met een zeer arm mengsel. De diepe grom (zoals die van een
hongerige leeuw die op sterven na dood is) geeft dat aan en het duurt erg lang voor
de motor zover in toerental stijgt dat er weer voldoende vacuüm op de carburateur
komt om vanuit de hoofdsproeiers voldoende benzine aan te kunnen zuigen. Om dit
effect enigzins op te kunnen vangen moet de acceleratiepomp een opbrengst hebben van een douchekop. Helaas is de tijd die een acceleratiepomp werkt te kort om
dat effect helemaal weg te nemen. Er blijft dan toch een “deuk”in de vermogensopbouw voelbaar. Op dit punt is de injectiemotor (EFI) duidelijk in het voordeel, omdat
je met het programmeren van de eprom (chip), rekening kan houden met die deuk.
Heb je een kleinere inlaatbuis, dan krijg je dat de motor bij laag toerental wat makkelijker vacuüm op de venturi zet en de motor gemakkelijker opneemt. Helaas gaat
dat weer ten koste van het hogere toerental, omdat dan de boel weer gaat smoren.
De kunst is dus de goede diameter inlaat/carburateur/cilinderkop- in en uitlaatkanaal te kiezen. Ook de vorm van het inlaattraject moet zodanig zijn, dat het aangezogen mengsel, zo weerstand/obstakel vrij mogelijk langs de klepsteel en –schotel
gevoerd kan worden. Als het mengsel voorbij de klep de verbrandingsruimte binnenkomt, moet het zo mogelijk, met een sierlijke draai de cilinder instromen zonder
dat de stroom “botst” tegen de cilinderwand die in het verlengde ligt van de inlaatbuis. Dit noemt men “shrouding” en is een niet te verwaarlozen probleem waar je
behoorlijk wat punten mee kan scoren, als je dit tot een minimum kan beperken.
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Denkfout nr. 3; Grote carburateur! Natuurlijk! Vol gooien die 8 emmers!
Als je het voorgaande goed hebt gelezen, weet je hier het antwoord wel op, toch?
Dat gaat alleen goed bij hoog toerental. Leuk voor een racer, die constant boven de
3500-4000rpm zit, maar niet voor een wagen die 98% van de tijd een gewoon
straatleven leidt.

Ok! Wat cijferwerk;
Omrekenen van CID (cubic inch displacement) naar CC’s (cubieke centimeters)
0.061 CID = 1 CC.
B.v. Rover 3500 = 213 cid./ 3900 = 238 cid / 4200 = 256 cid / 4600 = 280 cid
Van de Ami’s weten we het al in CID’s.
Om een carburateur uit te zoeken die het best past bij jouw opzet, bestaat er een
rekensom die aangeeft wat jouw motor minimaal nodig heeft. De meeste gevraagde
factoren kunnen we zo invullen op de V.E. na. V.E. is de volume effectiviteit en is
afhankelijk van het type motor wat je aan het opbouwen bent. Naarmate de inhoud
van de motor toeneemt, gaat ook de V.E. omhoog. Maar heb je veel aandacht aan
het inlaatkanaal besteed en vooral de “ademhaling”verbeterd, zal de V.E. ook omhoog gaan. We hadden al vastgesteld dat een standaard small block V8 niet zo
best scoorde met het oog op de inlaat. Sterker, dat is ronduit slecht. Voor het werk
wat deze motoren moeten doen is dat ook geen ramp. Holley heeft daar een schema voor en stelt dat een motor van rond de 300hp een V.E. factor heeft van 0.75.
Ga je deze motor verbeteren, kom je al snel in de 350/380hp range en wordt de
factor iets van 0.80. Een heel goed ademende motor haalt ongeveer 0.85, maar
dan is er vrijwel geen onderdeel wat de tuner is vergeten en gaan we naar de
430/450hp toe of naar een big block met diverse smullerijen gemonteerd.
Naarmate de motor groter wordt, geeft deze een hoger vermogen af bij een lager
toerental. Cilindervulling kost tijd en daar heeft een grotere motor dus meer tijd
voor. Een vrachtwagen heeft een V.E. die gemakkelijk de 0.90 haalt. Hoe kleiner de
motor des te hoger het toerental om toch aan een behoorlijk vermogen te komen,
maar daar is de trucendoos vele malen groter om toch die cilinders vol te krijgen.
Een turbo is een dergelijke truc! Drukvulling heet dat met een mooi woord.
De carburateur mag zijn; CID x max. RPM x V.E. = ….CFM
3456
We nemen maar weer eens de Ford 351 van het vorige artikel. Standaard, niets
aan gedaan.
351 x 4500 x 0.75 = 342.7 CFM !
3456
Je ziet dat de standaard gemonteerde 2 venturi carburateur waarschijnlijk meer
dan voldoende is.
Ga je deze motor prepareren voor het ratelslangenwerk, waarbij het gif letterlijk in
de staart (achterwielen!) zit dan wordt de som iets anders. Beter balanceren van de
krukas kan toerentallen toelaten van zeg; 6500 rpm. De inlaat is grof onderhanden
genomen en de koppen hebben een maximale streetflow opzet.
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Hi-tech ontsteking gemonteerd. Kortom, je hebt je best gedaan. Ineens blijkt de
V.E. op 0.85 uit te komen! Opnieuw rekenen maar!
351 x 6500 x 0.85 = 561.1 CFM !
3456
Als je in de catalogus kijkt van carburateurleveranciers, is de eerst passende een
575 CFM type en zou genoeg moeten zijn voor deze motor. Ga je groter, kweek je
“onderin” onvermogen. Ga je er iets onder zitten, dan zal de motor lekker oppakken, maar bovenin iets minder doorlopen en mogelijk de 6500 rpm net halen.
Dit is echter maar een vuistregel en het kan goed dat jouw motor iets meer of minder nodig heeft en bepalende factoren daarvoor zijn o.a. de vorm en volume van de
inlaatbuis/cilinderkopinlaatbuis/uitlaatgasafvoer/etc. Ook de transmissie(overbrenging) speelt een grote rol!
Koppen; Voor een straatversie van een potente motor geven de meeste fabrikanten op dat de inlaatbuis voor een 5.0/6.5 liter V8 motor tussen de 165cc-200cc een
goede keus is. Uit het voorgaande blijkt ook, dat je ook goed moet kijken naar de
juiste klepdiameter. Meestal is dit in combinatie met de duratie van de nokkenas.
Inlaat; Hier moet je kijken naar de “rpm-range”. Dat zegt al veel over de bruikbaarheid voor wat jij als doel stelt. Hier is veel te winnen, want naarmate de hoogtematen van de motor groter worden, wordt ook de inbouw onder een lage motorkap
moeilijker. Kind van de rekening is meestal het inlaatgedeelte, wat om ruimte te
winnen, erg compact is geconstrueerd en dat komt de flow zeker niet ten goede.
Met het uitzoeken van een inlaat kan je ook eens je oog laten vallen op een “airgap”inlaat. Deze heeft een vrije ruimte onder de inlaatbuizen en daar kan de buitenlucht voor extra koeling zorgen. Omdat de aanzuigbuizen relatief koeler zijn dan bij
een doorsnee inlaat, krijg je dat het mengsel niet te snel opwarmt en het is een bekend fenomeen dat de gasdichtheid van een koeler medium hoger is en dat betekend een betere cilindervulling. Soort intercooler effect! En als je de hogere inlaat
kwijt kunt onder de kap………….????
In het vorige artikel merkte ik al op dat er t.o.v. de carburateur, veel koudwatervrees
is voor de EFI-opzet. In het voorafgaande over de inlaat heb ik al een beetje verklapt, hoe deze vooroordelen er in geslopen zijn. Vanwege de behoefte alles onder
de motorkap te prakken is de EFI “in elkaar gedrukt” geconstrueerd en daarom een
voorziening geworden, die gelet op het potentieel van de motor, nooit kan/kon voldoen. Maar qua betrouwbaarheid, bedieningsgemak, verbruik, emissie eisen en
programmeerbaarheid is een EFI natuurlijk superieur aan de carburateur. Comfort,
betrouwbaarheid en verbruik/emissie, waren de belangrijkste argumenten voor de
fabrikanten om ze te bouwen. Werkpony’s in plaats van racemustang’s.
De EFI die op de motor in het vorige artikel gemonteerd was, is genadeloos onder
handen genomen en toen men klaar met hem was, zat er geen gram aluminium
meer teveel aan.
Hoekjes werden afgerond, gietgallen weggevijlt, buizen uitgeboord, etc. De flow
was van een miserabele 220 cfm per cilinder, toegenomen tot een behoorlijke 290
cfm! Kijk, daar wordt je nu gelukkig van! De astma patiënt is na wat intensieve chirurgie genezen van zijn benauwdigheid. Om de verhoogde zuurstof toevoer in de
pas te laten lopen met de beschikbare benzine opbrengst, zijn de injectoren vervangen van de standaard 19 lb/hr naar
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30 lb/hr. De throttlebody is vergroot met 15 mm. Ook is de eprom iets aangepast
om het geheel goed te laten samenwerken.
Port-matching; Bij de overgang van de inlaatbuis naar de kop en van de kop naar
het uitlaatspruitstuk, is het zaak om er voor te zorgen dat de gasstroom niet
“geblokkeerd” wordt.
Als de poort in de kop kleiner van vorm is dan die van het inlaatspruitstuk, zal de
gasstroom daar op een ongunstige manier gaan wervelen (shrouding). De truc hier
is om de pakking te gebruiken als model om te bepalen of de poorten overeen komen. Het beste is natuurlijk als ze gelijk van vorm zijn, maar de poort van het inlaatspruitstuk mag groter zijn. Dan wordt de stroom niet ongunstig afgeremd. Als
het niet zo is, zal je de inlaatpoort in de kop lichtjes moeten afschuinen om hem samen te laten vallen met het spruitstuk. Zorg er wel voor dat iedere poort op dezelfde
manier wordt bewerkt. Het is van essentieel belang, dat er zeer weinig, maar evenveel materiaal verwijderd wordt uit ieder kanaal. Maak hem beslist niet groter! Hetzelfde geldt voor de uitlaatzijde. Poort in de kop kleiner of gelijk aan die van het uitlaatspruitstuk is OK! Bij de uitlaat kan je wat minder builen vallen, maar ook daar is
wat aandacht gewenst.
De nokkenas; Is een zeer belangrijk onderdeel, maar ook het minst begrepen. De
specificaties zijn voor de meesten van ons acacadabra. Ook hier weer de kanttekening dat de nokkenas met de hoogste cijfers, niet per definitie de juiste zal blijken te
zijn.
Maximum lift, duration, lobe-separation, single-pattern, dual-pattern, etc. Om duizelig van te worden! Niet? Toch valt het wel mee.
Maximum lift; hier zal niemand moeite mee hebben. Wel even de specificaties nazien van de koppenfabrikant. Deze zal een maximum lift opgeven en tevens wat
voor klepveer hij standaard heeft gemonteerd. Een “roller” nokkenas heeft een
stuggere veer nodig dan een “flat-tapped”. De roller nokkenas sluit de kleppen sneller en het kan, dat bij hoog toerental de kleppen gaan zweven, indien niet de juiste
veer is gemonteerd. De koppenfabrikant biedt meestal wel een stuk of drie/vier versies aan. Conversie van flat-tapped naar een roller is meestal ook mogelijk. Een
beetje duur, maar wel beter.
Duratie; is het aantal krukasgraden dat de klep geopend is bij een bepaalde lift.
Meestal wordt dit opgegeven bij 0.50 inch lift. Hier uit kan je opmaken met wat voor
een soort nokvorm de nokkenas is uitgerust. Als je voor een hogere compressieverhouding kiest, zal je ook de duratie moeten vergroten, om te voorkomen dat de
compressie-einddruk zo hoog wordt, dat de motor gaat pingelen of zelfs de koppakking het moet opgeven. Ook de stationaire loop zal moeilijker worden, omdat de roterende massa niet meer in staat is de zuigers door de hogere compressie heen te
drukken. Hoe groter de duratie (= kleppen sluiten later), hoe kleiner het gedeelte
van de slag de zuiger heeft om druk op te bouwen. Nu snap je waarschijnlijk dat de
meeste fabrikanten “op veilig”gaan met een compressieverhouding van 8.5: 1 en
een lage duratie. Zo heeft de motor een vrijwel trillingsvrije stationaire loop en onderin veel koppel. Een slechte kwaliteit benzine kan dan niet zoveel schade aanrichten en als je als fabrikant een auto in de markt zet die “berekend” is op een paar
honderdduizend mijltjes, om je imago als betrouwbaar automerk te vestigen, is dit
een truc!
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Lobe-separation; is de afstand van de hartlijnen van de inlaat en uitlaatnok en wordt
opgegeven in graden die de krukas nodig heeft om de ene nok met de andere te
wisselen naar het punt van maximum lift. Op de nokkenas gemeten is dit dus de
helft! Hier is het de bedoeling om de maximale lift te krijgen op het tijdstip dat de
flow-velocity (stroomsnelheid) van het mengsel of uitlaatgas het hoogst is en het
spreekt voor zich dat de positie van de zuiger dit dicteert.
Op het moment dat de zuiger de meeste ruimte vrij maakt voor het mengsel om in
te stromen, moet de klep natuurlijk zo ver mogelijk open staan. Omgekeerd bij de
uitlaat moet het gas natuurlijk zo snel mogelijk afgevoerd kunnen worden, wanneer
de zuiger het grootste verzet heeft.
Single/dual pattern; is een aanduiding die er op wijst of de nokvorm van de in- en
uitlaatnok al dan niet hetzelfde zijn. Om uitlaatgas goed af te voeren, zal je een andere nokvorm nodig hebben dan om inlaatmengsel aan te zuigen. Ook de snelheid
van openen en sluiten kan anders zijn. Je zult begrijpen dat een single patroon nokkenas eenvoudiger is te fabriceren dan een dual patroon, maar ga je echt tunen, is
dat natuurlijk geen argument, net zo min als de hogere kosten die dit met zich mee
brengt. Ook hier weer komt een eenvoudige motor, die gewoon z’n werk moet
doen, weg met een single patroon nokkenas. Ga je echt tunen en wil je het materiaal testen of zelfs de goden verzoeken, dan hebben de Ami’s genoeg spulletjes om
extreem te gaan.
Ramp-rate; is de snelheid waarmee de nok de lifter weg duwt of andersom, de lifter
de gelegenheid geeft om zijn rustpositie weer in te nemen. Dit houdt in dat, hoe hoger de ramp-rate, hoe eerder de klep kan gaan zweven. Daarom is het dat rollernokkenasmotoren veel zwaardere klepveren hebben. Ook wordt er wel van de klepveerzitting in de kop materiaal weggenomen om de veer dieper te kunnen monteren
en zodoende een veer met dikkere windingen toch genoeg bewegingsruimte te geven. Dit komt uiteraard ook de mogelijke hoeveelheid lift ten goede.
De ontsteking; is ook een punt van aandacht, maar wordt helaas nog wel eens verwaarloosd.
Het grote misverstand is, dat als het mengsel maar ontstoken is, de rest vanzelf
gaat. Zover ik weet, bestaat er geen Cobra met een zelfontbrander. In tegenstelling
tot een diesel, moet hier het mengsel wel geholpen worden om zo snel en volledig
mogelijk te verbranden. De hoogte van de druk in het samengeperste mengsel is
van zeer groot belang, maar zonder de elektronica gebeurt er niets!
In de States is er een cardioloog, die naast dokter, ook nog een soort van vakidioot
is en een pacemaker heeft ontwikkeld die naar behoefte (lees belasting) van het
hart, de impuls (ontsteking) aanpast. Rondom deze arts, dr. Christopher Jacobs, is
een bedrijf ontstaan, Jacobs Electronics in Los Angeles. De elektronica van de pacemaker bleek uitermate geschikt om een nieuw soort ontsteking te ontwerpen die
belastingafhankelijk werkt, Energy Pack geheten.
Er is ook een bedrijf in New-Mexico dat een systeem heeft ontwikkeld, wat zij
“capacative-discharge” noemen en hun bedrijf daarnaar hebben vernoemd, namelijk; MSD (multiple spark discharge). Mallory, Crane, Accel, Petronix, Holley en
noem ze maar op, konden niet achterblijven en zoals dat in de vrije markt werk,
worden wij nu overspoeld met allerlei hi-tech microprocessorgestuurde digitale
“regelkasten”.
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Wat deze systemen gemeen hebben is dat zij in staat blijken een zeer hoge energie
uit de bobine te halen en ook nog eens bij b.v. stationair toerental de bobine ongeveer 25 x te laten ontladen! Oplopend tot, zeg…. 3000 rpm, wordt het aantal vonken minder en boven de 3000 rpm is de ontlading een lang uitgerekte vonk, net als
b.v. een vlamboog van een lasapparaat. Voordeel is hier, dat het “voorbij wervelende” mengsel op diverse plaatsen wordt ontstoken en zo er vrijwel geen atoom meer
aan de ontsteking ontkomt. Het spreekt voor zich, dat je op deze manier met een
veel armer mengsel kan werken en er ook weinig of geen onverbrande delen de
uitlaat verlaten. Benzineverbruik wordt gunstiger, CO (koolmonoxide)en HC
(onverbrande koolwaterstoffen) waarden gaan omlaag en de samenstelling van het
uitlaatgas is ook zonder katalysator vrijwel schoon. Of je daar nu wat van merkt?
Reken maar! De penetrante uitlaatgaslucht is veel minder, de motor reageert veel
vinniger op het gaspedaal, trekkracht is aanzienlijk verbeterd. Voorbeeldje; op de
vermogensbank gemeten levert een “oude”motor met ouderwetse elektronische
ontsteking een 200 pk. Met een “nieuwe”ontsteking blijkt deze motor ineens 13 pk
meer te hebben, maar vooral het koppelverloop is ongelooflijk verbeterd. De motor
was niet boven de 4500 rpm te krijgen, zonder dat hij begon te proesten. Nu, zonder een verkeerde klap te geven, loopt hij gemakkelijk door naar een 6000-6500
rpm! Ook de uitlaatgassen waren schoner, waardoor er met de APK geen probleem
meer is met de emissie.
In sommige gevallen kan je de standaard (elektronische) verdeler handhaven en
zijn er zelfs conversiesets te krijgen om een puntenverdeler om te bouwen naar een
met een elektronische opnemer (o.a. Petronix). Echter een type “HI-6” verdeler of
hoger is aanbevolen. Uitgebreid met een ignition control unit en bijpassende bobine
en de set is compleet. De bedragen die ik noemde in het vorige “stroker”artikel, waren inclusief een MSD set. Een verdeler MSD-8478, een control-unit MSD-6420 en
een bobine MSD-8207. Het is wel zaak dat je de gehele installatie via een arbeidsstroomrelais schakelt. De voedingskabels niet kleiner dan 2.5mm² kiezen en met
25A zekeren. Op piekvermogen moet de stroomvoorziening voldoende zijn, anders
heeft het aanschaffen van een dergelijk systeem geen zin. Het ontstekingssysteem
heeft een zodanig hoge energie, dat mannen met gevoelig borsthaar of een pacemaker er maar beter bij uit de buurt kunnen blijven. Ga je b.v. compressie meten,
moet je de plus vanaf contact naar het relais los nemen en voor de zekerheid ook
de zekering er even uithalen. Doe je dit niet, dan ben je er van verzekerd dat je
$500 opblaast! Wees gewaarschuwd! Vonkje trekken door een kabel los te halen
met draaiende motor, levert je zonder meer een permanentje op en misschien ook
wel een hartstilstand. De klap is zeker dodelijk! Helaas is het tot op de dag van vandaag nog niet mogelijk om zonder deze hoge energie een lean-burn (arm mengsel)
motor te laten presteren, dus voorlopig maar oppassen dan!
De 2 artikelen zijn tot zover vrij universeel en basic gehouden om een ieder er datgene uit te laten halen, wat voor hem/haar belangrijk is. Ik ben mij terdege bewust
dat er op detail nogal wat verschil kan zijn en de doorgewinterde motorbouwer zal
hier geen nieuws uit halen. Het is meer bedoeld voor diegene die zich dagelijks met
andere zaken bezig houden, maar toch wat meer wilde weten over wat zich onder
de motorkap afspeelt, maar dan in beknopte vorm.
Hopelijk heb ik een tipje van de sluier kunnen oplichten.
Jelle Schalk.
(mailen.m@jelleschalk.nl)
Paper Snake 3-2004
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TE KOOP
Voor een liefhebber heb ik staan een Ford 5.0V8 compleet met T5 bak. Motor is geheel opgebouwd met vrijwel allemaal nieuwe onderdelen. Ook de bak is een door
Fordmotorsport gereviseerde, versterkte (330lb/ft) 5-bak.
Nog veel meer nieuw in de doos spullen liggen. Chevy electr.ontsteking voor 350
blok.
Wilwood remzadels met blokken. Jaguar handremhevel chroom. Stabalisatorstang.
Alu-carterpan met pick-up Ford 302. Geflowde 351W cil.koppen met nwe
kleppen,zittingen,geleiders, zeer geschikt voor op een 302! Set nwe Crane
tuimelaars voor Ford SB. En nog veel meer! Ook weet ik voor een liefhebber een
nieuw set “15” Trigo’s!
Na de bouw van mijn alweer derde cobra heb ik in de loop der jaren zoveel spullen
verzameld dat het de hoogste tijd wordt voor een garage-sale. Kwestie van vragen
en wie weet, toch?
Tel;0624224578 of mailen.m@jelleschalk.nl

te koop cobra bj. 1979 353chevy stoker chassis verz. + epox autom. hardtop tel:
0611222439 Jos
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L&B Kit Car Meeting 22 Augustus 2004
Op Zondag 22 Augustus 2004 is het weer zover. Op het terrein aan de Schegel te
Zandhoven nodigen we voor het vierde jaar elke kit car liefhebber uit voor een gezellige bijeenkomst. Dé jaarlijkse ontmoetingsplaats voor élke kit car fanaat.
Heb je een Cobra, Seven, Speedster, Buggy of andere kit car, of juist (nog) geen,
iedereen is welkom!
Staat je kit car te koop of heb je onderdelen of toebehoren waarvan je van af wil,
kom er mee af. Handelaar of particulier, maakt niet uit. Producenten of invoerders
van kit cars en/of toebehoren zijn ook welkom.
Standplaatsen en inkom zijn steeds gratis.
BBQ en drankjes in de tent wederom aan zeer democratische prijzen.

Sfeerbeeld L&B Kit Car Meeting 2002
Kom je in groep of als Club en wil je graag een standplaats reserveren voor een
bepaald aantal wagens, laat het ons weten en wij zorgen er voor.
Gratis kamperen op het terrein kan ook. Een minimum aan sanitair is voorzien.
Het terrein is open voor kit cars en standhouders v.a. 10.00 u.
Bezoekers welkom v.a. 13.00 u.
Vanaf afrit 20, E34 te Zoersel. Rij richting Zandhoven, na 800m naar links de Hooidonck in, na 700m links is de Schegel.
Vanaf afrit 19, E313 te Massenhoven, Rij richting Zandhoven, Malle, na 5 km en
800 m voor de E34 te Zoersel naar rechts de Hooidonck in, na 700m links is de
Schegel.
Verdere inlichtingen en reserveringen:
L&B Kit Car Meeting Team
Schegel 60, 2240 Zandhoven, België
Tel.: 0032 (0)3 4844831 of Mobiel: 0032 (0)3 475 735083
www.kitcar.be (v.a. 01/07/04)– info@kitcar.be
Paper Snake 3-2004
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EVENEMENTENKALENDER
Juli
3-4
4
4

11
18
23-25

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
CCN organiseert – Rijvaardigheid cursus (door Prodrive)
Van 9.00u–17.00u Adres: Vliegveld Lelystad Emoeweg, Lelystad
Tel. 0320-284 688 Aanmelden: evenementen@cobraclub.nl
CCN Zeeland Toerrit door Gert van Beek
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
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

18

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 )
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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

VERSLAG BETUWE WEEKEND
Op zaterdagmorgen 12 juni reden wij naar de Betuwe. Wij gokten er op dat wij
geen last van regen zouden hebben. Wij zagen veel wolken en af en toe de zon en
een enkele spetter op de voorruit en kwamen droog bij José en Anton aan. Wij waren de eersten! We werden hartelijk welkom geheten door José en Anton en hun
dochter,haar vriend en de hond. Koffie en cake stonden klaar. Het was heel gezellig. Maar, waar bleven de andere Cobra’s? Anton had een enkel telefoontje gehad
van mensen die alleen op zondag konden komen, maar onze club heeft toch zo’n
80 ? misschien wel meer? rijdende leden. Toen kwam er een telefoontje: “Wij komen er aan, maar het regende zo, dus we hebben de bui afgewacht”. En ja hoor,
daar klonk het schitterende Cobrageluid en reed een, voor ons onbekende Cobra,
het erf op. Zij werden verwelkomt door Anton, en Bob die “Het beest” natuurlijk van
alle kanten wilden bekijken. Na nog meer koffie en lekkere broodjes vertrokken we.
Twee Cobra’s hadden hun “kapje” op. Dankzij deze kapjes konden wij zonder kap
rijden. Wij hadden geen regen!
De tocht was prachtig. Wij waren nog nooit in de Betuwe geweest en wisten niet
hoe mooi het daar was. De route was heel goed aangegeven. We reden langs dijken en rivieren, door leuke dorpjes. Op het juiste moment werd er gestopt voor een
hapje, een drankje en een plasje. Wij hadden het reuze naar onze zin.
Terug in Opheusden kregen we drankjes en hapjes. Daarna volgde een heerlijke
en gezellige barbecue. Het was een zeer geslaagde dag. Dankjewel José en Anton.

De SwiftySnakers
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VERSLAG BETUWE WEEKEND
Hallo allemaal,
aan mij is de "eer" gegeven om het verslag te maken van de toertoch door de Betuwe met jullie cobra-club. Na een beetje tegensputteren zal ik het dan maar proberen, alhoewel een verslag schrijven niet mijn sterkste kant is.
Om 09.00uur werd ik door Aart (bij wie ik als "co-pilot" fungeerde) opgehaald in
Hoogvliet ( Rotterdam). Dikke jas aan, sjaal om, muts op want het was best wel
koud 's morgensvroeg, gingen we dan op pad. Even voor Tiel ging het bijna mis
met de auto maar gelukkig kwamen we toch op tijd bij Anton & Jose aan in Opheusden. Daar even met behulp van derden het gas iets bijgesteld, en het motortje liep
weer als een trein. Dus gelukkig konden we de rit meerijden.
Terwijl we koffie aan het drinken waren ging het iets regenen,
dus werden er snel grote paraplu's geplaatst over de zitplaatsen van de auto's.
Maar het viel gelukkig mee, en om ong. 11.30uur zijn we dan van start gegaan.
Slingerend over dijken en binnenwegen door het Land van Maas en Waal reden
we door de jammer genoeg reeds uitgebloeide Betuwe. Overal langs de weg waren
er kersen te koop. (wat we helaas niet gedaan hebben). Het weer was in het begin
een beetje somber maar gelukkig klaarde het later op. De zon liet zich af en toe een
klein beetje zien, maar dat mocht de pret niet drukken.
Langs fraaie oer-hollandse tafelreeltjes (goed geschreven?) met schapen en koeien
en af en toe een frisse boerenlandlucht, hèèèèèrlijk, (dat ruik je hier bovenop de
shell niet) kwamen we aan in Maasbommel waar in 't Veerhuis de inwendige mens
versterkt werd.
Nadat iedereen verzadigd was ging de rit weer verder. Het weer was inmiddels iets
beter geworden. Veel te zien en bekeken worden door voorbijgangers.
Het was echt heel leuk, dan pas zie hoeveel fraaie plekjes en hoe mooi Nederland
is.
We waren om ong. 4uur weer terug in Opheusden, waar onder het genot van een
drankje nog even werd nagepraat over de rit. Om ong. 17.30uur stapten de meesten weer in hun Cobra om terug te gaan naar huis.
Het was voor mij een grandioze dag, echt heel gezellig. (was mijn 2e ritje pas)
Ook iedereen die meereed waren fijne mensen, want ik ben toch maar een vreemde eend in de bijt. Maar het is zeker voor herhaling vatbaar dus ik hoop volgend
keer weer aanwezig te zijn. Aart, thanks voor je plaatst in de auto, en iedereen bedankt voor deze fijne dag!
Het was voor mij in woord een: TOPDAG!
Zo, ik hoop dat mijn verslag een beetje redelijk is,
maar ik heb mijn best gedaan! Oefffffffffffff!
Groetjes van Peta
en hopelijk tot ziens bij de volgende toer!
20

Paper Snake 3-2004

Paper Snake 3-2004

21

OLDTIMER GRAND-PRIX NURNBURGRING
6t/m8 augustus 2004
De bedoeling van dit schrijven is om de leden van Cobraclub Nederland te helpen om
kaarten te kunnen bestellen om, als gast van de Duitse Cobraclub, te kunnen parkeren op het parkeerterrein van deze club, met alle faciliteiten en dicht bij het circuit. In
het verleden hebben wij daar dankbaar gebruik van gemaakt.
Als u meer over dit evenement te weten wilt komen, adviseer ik om naar de site te
gaan van onze Engelse vrienden, om te zoeken naar de artikelen die Nigel Brackenbury over dit evenement heeft geschreven en kom, net als ik, tot de conclusie: DIT
MAG IK NIET MISSEN!
Om de kaarten te bestellen dient u een afschrift van de bijlage (hieronder afgedrukt)
te zenden naar de organisator van de Duitse club, mevrouw Uschi Hartmann, alsmede een overschrijving van de benodigde kosten, om er van verzekerd te zijn dat de
kaarten op tijd voorhanden zijn.
Uschi is een behulpzame dame en spreekt alle talen, als het maar Duits is, daarom
heb ik het formulier in het Duits opgesteld, met de Nederlandse vertaling eronder. Het
is dus hetzelfde formulier, u dient er dus maar één van in te sturen!
Zoals de meeste bestuursleden van een club is alles wat zij doet op vrijwillige basis,
dus wees niet boos als zij het niet direct snapt wat u wil.
U zendt uw aanmeldingsformulier, samen met een aan uzelf geadresseerde enveloppe aan het volgende adres:
Frau Uschi Hartmann
Zurheiden 5
53567 Asbach
Germany
De Duitse club krijgt hun bestelling van de kaarten meestal een dag of tien voor de
aanvang van het evenement binnen en zorgt dan voor verdere afhandeling, zodat u
de bestelling van de kaarten een paar dagen voordat u vertrekt binnenkrijgt.
De kaarten die u bestelt heeft bij de Duitse club, is uitsluitend om te kunnen parkeren
op de club parkeerplaats, direct bij de ingang van het circuit, dit is meestal parkeerplaats H4.
Als u vervolgens naar het circuit toe gaat, kunt u met behulp van deze kaart een korting krijgen voor de plaatsen op het circuit. (ongeveer € 30,= voor drie dagen)
Bewaar de parkeerkaart goed, want u heft hem elke dag nodig, als u wilt parkeren!!!!
Als u de Old Timer Grand Prix gaat bezoeken, weet ik dat u een geweldige tijd zal
hebben en als de mogelijkheid zich voordoet om uw Cobra de sporen te geven op de
Nordschleife (waarschijnlijk op de zevende en de achtste augustus) moet u dit zeker
niet nalaten. De meeste clubs hebben op deze dagen namelijk een parade en aansluitend een rit over het “oude” circuit (22km). Informeer hiernaar als u in de clubstand
bent van de Duitse club.
VEEL PLEZIER!
Piet Wijn
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Parkeerkaart order formulier
Parkende Fahrkartenreihenfolgenform
Liebe Uschi;
Ich möchte kaufen ____ Fahrkarten an einen Kosten von € ... jedes (einschließlich
Prioritätenpostenkosten) und schon habe übertragen diese Summe zum Konto von
dem Deutschen CRC Bank Übertragung / eingeschlossenen Bargeld in Euros (bitte
löschen als passenden).
Schicken Sie bitte die Fahrkarte(n) zu mir benutzend den eingeschlossenen
adressierten Umschlag durch Priorität mit Luftpost ab.
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich schaue vorwärts zu Sehen Sie am Ereignis an.
Name:

_________________________________

Redet An:

_________________________________

Stadt:

_________________________________

Postleitzahl:

_________________________________

Land:

_________________________________

Ich bin ein Mitglied vom CRC in Nederland und anerkenne, daß ich das Ereignis als
ein Gast des deutschen CRC besuche.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Lieve Uschi;
Ik wil graag ____ parkeerkaarten bestellen welke € …kosten (inclusief prioriteitspost kosten) en heb dit bedrag reeds overgemaakt op de rekening de Duitse CRC
via bank overschrijving / ingesloten geld in Euro’s (streep door wat niet van toepassing is).
Stuur de kaarten naar onderstaand adres in de enveloppe die ik heb bijgesloten.
Bedankt voor uw assistentie en ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten op het evenement.
Naam:

______________________________

Adres:

______________________________

Plaats:

______________________________

Postcode: ______________________________
Land:

______________________________

Ik ben lid van de Cobraclub Nederland en erken dat ik gast ben bij de Duitse Cobraclub.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Cobra IG's account: Cobra IG Deutschland, IBAN DE 09 3125 1220
0004011847, BIC WELADED 1ERK

Paper Snake 3-2004

23

EVENEMENT
Club Special 2004
Aanleiding en doelstelling
Merkenclubs willen graag aantrekkelijke evenementen voor hun leden organiseren.
Maar op de openbare weg is dat moeilijk geworden en alternatieven zijn er nauwelijks. Zo is het huren van een racecircuit vaak te kostbaar. Daarom zijn de 'Club
Specials' bedacht: circuitevenementen waarop meerdere merkenclubs samen hun
leden een fantastische en betaalbare clubdag kunnen bieden.
De Club Special wordt georganiseerd door Circuit park Zandvoort in samenwerking
met zoveel mogelijk merkenclubs. De doelstelling is dat clubleden en bezoekers
zich op een ongedwongen en gezellige manier met hun hobby kunnen bezighouden. Er is ruimte voor 'kijken en bekeken worden' en er is een programma op het
circuit zelf. De intentie van de samenwerking is dat de deelnemende clubs zelf in
belangrijke mate de concrete onderdelen van de verschillende programmaonderdelen bepalen.
Datum, tijd en locatie
De eerste Club Special wordt gehouden op 12 september 2004. Informatie betreffende aanvangstijden, tijdschema baanprogramma alsmede paddockindeling en
toegangkaarten zullen u uiterlijk .... weken voorafgaand aan het evenement toegezonden worden.
Programmaonderdelen
Op het circuit
Uit de gegevens die wij van de clubs hebben terugontvangen, blijken het vrijrijden
en de slalom bij het overgrote deel van de clubs de voorkeur te genieten. Deze onderdelen zullen dan ook in het programma van 2004 worden gerealiseerd. Alleen
auto's die toegang hebben tot uw clubstand op de paddock, kunnen aan deze onderdelen meedoen.
Op het circuit is ruimte voor een showblok. Voor suggesties hiervoor zie
'aanmeldingsstrook 'inschrijving Club Special 2004.
In overleg mat het Circuit Park Zandvoort kan mogelijk extra tijd op de baan gereserveerd worden voor speciale activiteiten.
Op en rond de paddock
Binnen de aan u toegewezen ruimte presenteert elke club zichzelf.
Speciale ruimte voor b.v. clubleden die hun auto willen verkopen.
Bedrijvenbeurs - ruilbeurs.
Een verloting van dagprijzen.
Kosten en wijze van betaling
Clubs die zich voor de Club Special aangemeld hebben, krijgen gratis ruimte op de
paddock voor hun eigen presentatie.
De hoeveelheid ruimte wordt toegwezen op basis van het edenaantal/bestaansduur
van de club.
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De deelnemende clubs geven vooraf aan hoeveel auto's zij op hun clubstand denken te willen plaatsen (zie bijgevoegde aanmeldingsstrook). Na de inventarisatie
van de ontvangen gegevens zal het Circuit Park Zandvoort het definitief toegewezen aantal auto's naar de clubs communiceren
Clubs betalen per auto op hun stand 20 euro, dit is inclusief entree voor twee
personen.
De betaling voor het aantal auto's geschiedt achteraf op basis van de feitelijke deelname, zij het met een minimum van 75% van het aantal ingeschreven en toegewezen auto's.
Leden die niet met hun auto op de paddock staan, kunnen deze gratis parkeren
(P3, P4 en Rest/Tribune).
De reguliere entree bedraagt 12,50 euro. Leden van de merkenclubs krijgen op vertoon van hun clubpas een korting van 2,50 euro en betalen 10,-- euro.
Andere voordelen voor clubs en leden
Na de evaluatie van deze eerste Club Special wordt in 2005 een lidmaatschap ingevoerd voor clubs. Een club betaalt voor dat lidmaatschap 100 euro (exclusief
BTW) per jaar. Dit lidmaatschap biedt de club en haar leden de volgende voordelen:
korting op de entree voor de Club Specials;
korting op de entree voor verschillende races op Circuit Park Zandvoort;
een link op de internetsite van "CPZ Club Special' en de club;
korting op de huur van standruimte voor bedrijven die via de club worden aangemeld;
extra tijd op de baan, bijvoorbeeld wanneer u tijdens een Special iets bijzonders
hebt te vieren.
Contactpersonen
Voor vragen, opmerkingen, suggesties en aanmeldingen met betrekking tot de Club
Special 2004 kunt u zich wenden tot Paul van Stenis van Speed Unlimited (bij
voorkeur per e-mail):
Telefoon: 050 526 70 42
E-mail:
p.van.stenis@wxs.nl
Fax: 050 527 49 61

Zeeland Toerrit door Gert van Beek op 11 juli.
Voor de leden van de Cobra Club heb ik een fraaie rit uitgezet door het prachtige
Zeeuws Vlaamse landschap bij voldoende deelname is deze rit gepland voor 11
juli.
Overnachten ? Neem even contact op. na overleg.
Telefoonnrs: 0114-635010 of op mijn GSM 0654-305724, of aanmelden op mijn
emailadres de-bedouin@wxs.nl
Je ontvangt dan van mij een routebeschrijving om er te komen.
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Inschrijving (aanmeldingsstrook) Club Special 2004
Voor definitieve deelname aan de Clubspecial 2004 wordt u verzocht de hieronder gevraagde informatie per e-mail te sturen naar:
Paul van Stenis: p.van.stenis@wxs.nl
Postadres:
Duurswoldlaan 13
9727 DK Groningen

26

Paper Snake 3-2004

