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Zeeland-Zomer-Rit 2006
Zeeland-Zomer-Rit 2006
Dit jaar vindt wederom de populaire Zeelandrit plaats,
en wel in het weekeind van 15 en 16 juli as.
Dat wordt vast een geweldige zomer reünie!
Voor de Cobra rijders onder ons die er graag een weekeindje van
maken is er op zaterdagavond een BBQ in Middelburg.
(Laat dit vooraf even weten) Cobra’s kunnen zaterdagavond veilig
worden geparkeerd voor wie dat op prijs stelt.
Er is natuurlijk in Zeeland al “van alles” te doen dit weekeinde!
De Toerrit op zondag 16 juli start in Kapelle.
Vanaf 9:30 uur verzamelen bij Hotel/Rest. “De Caisson”. Smokkelhoekweg 10
Neem hiervoor de afslag “Kapelle” aan de A 58. (tel: 0113-34 16 19)
Om 10:30 vertrekken we om een prachtige rit over Noord-Beveland, De Zak van Zuid-Beveland
en Walcheren te maken. Natuurlijk lunchen we op gepaste wijze.
Aan het eind van de dag bestaat de mogelijkheid om samen op een rustieke plaats wat te eten
voordat we weer huiswaarts keren.
Zoals vanouds krijgen de deelnemers weer een “Zeeuws Presentje” mee.
Voor diegene die eerder komt, enkele suggesties voor overnachting:
- Badhotel Domburg: 0118- 58 88 00
- Aan de Dam Hotel, Middelburg: 0118- 64 37 73
- Hotel De Mug, Middelburg: 0118 61 48 51
Voor aanvullende informatie en om aan te geven of je mee rijdt:
Peter Meijers
0118-623 226
06-53 94 12 68
st.peter@wxs.nl
We rekenen op een grote opkomst en wederom een gezellige rit.
Tot 16 juli (of eerder)
Groeten,
Peter en Maartje Meijers
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Paper Snake

Redactioneel

HET OFFICIËLE CLUBBLAD
VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND

Nogmaals vraag ik u om uw actuele gegevens
door te geven aan de redactie. Ook als er niets
is veranderd dan toch graag even het formulier
op onze website invullen. Zo kan ik ook eventuele schrijffouten herstellen.

14e jaargang No.2 mei 2006
Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057
Voorzitter:
Piet Wijn
Voorzitter@cobraclub.nl

tel 072-5062429

Secretaris:
Cor Schiedon
Postbus 87
4900 AB Oosterhout
Secretaris@cobraclub.nl

Deze editie heb ik helaas geen Cobra-lid van de
maand van iemand ontvangen. Als u een stukje
wil schrijven over uw Cobra, over uzelf, hoe u
het virus hebt opgelopen oid dan houd ik me
aanbevolen voor een kopie van dat artikel.

tel 0522-470500

Evenementencoördinator:
Dick Vesters
Evenementen@cobraclub.nl
Penningmeester:
Mickel Goossens
Penningmeester@cobraclub.nl
Redactie:
Mickel Goossens
Haverterstraat 87
6104 AP Koningsbosch
Redactie@cobraclub.nl

tel 0182-320047

Houdt u ook 9 september op de agenda vrij om
naar Original Cobra Saturday te komen? Ik in
ieder geval wel en ik heb er nu alweer zin in.

tel 0475-300295

tel 0475-300295

Even nog wat mededelingen:

Technische commissie:
Gert van Beek
Techniek@cobraclub.nl

Opgeven voor de clubspecial van 16 juli a.s.
kan bij de evenementencoördinator,
Dick Vesters, evenementen@cobraclub.nl

tel 0114-635010

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

€ 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/witadvertentie

Wie heeft interesse om onze webmaster te
assisteren met het onderhouden van onze
website? Indien u interesse heeft, kunt u zich
melden bij webmaster@cobraclub.nl of bij
voorzitter@cobraclub.nl
Het plan is opgevat om een database aan te
leggen van gereedschap. Als iemand gereedschap heeft die hij bereid is om uit te lenen, al
dan niet met vergoeding, aan andere leden dan
kan dit worden aangemeld bij
techniek@cobraclub.nl
Ik hoop u te mogen begroeten op een pubmeeting of rit dit jaar.
Mickel Goossens

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.
Big Daddy’s Bar-Restaurant
Symfonielaan 3
Nieuwegein
tel. 030-6300177

Copijdata voor 2006
Paper Snake 4
Paper Snake 5
Paper Snake 6

24 juli
4 september
4 december
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P(r)ietpraat

Hallo Cobravrienden,
De Pubmeetings worden zeer goed bezocht, zowel door Cobrabezitters die hun
lieveling willen tonen, maar ook van heel
wat andere belangstellenden, maar goed dat
we zijn overgegaan naar Big Daddy’s in
Nieuwegein. De Pubmeeting in mei werd
maar liefst door ruim 20 Cobra’s bezocht,
terwijl juni over de 20 heen ging,
HULDE!!!!
Bezoek ook eens zo’n pubmeeting (elke
eerste zondag van de maand) bij Big
Daddy’s in Nieuwegein, je ontmoet gelijkgestemde mensen, waar je eventueel onder
het genot van een glaasje over van alles kan
praten, echt een aanrader!
Op 23 t/m 25 juni is er weer de traditionele
Old Timer grandprix op het circuit van de
Nürrburgring in het hartje van de Eifel in
Duitsland, ook een aanrader om daar eens
heen te gaan, al was het maar om ook zelf
eens te kunnen knallen op de “oude” ring
de Nordschleife.
Op 2 juli dan weer de Pubmeeting bij Big
Daddy’s in Nieuwegein en op 7 t/m 9 juli
het festival of Speed in Goodwood Engeland, evenals op diezelfde datum de Le
Mans Classic in Frankrijk.
Vervolgens staan er op 16 juli nog de clubspecial op Zandvoort gepland en ook de
toerrit die Peter en Maartje Meijers voor
ons in petto hebben in het mooie Zeeland.
Verder is ons lid Tom van der Linden bezig om via een vriend van hem een antislipcursus van de grond te krijgen op 28 augustus, normaal kost een dagcursus op Zandvoort 174,00 euro,maar nu 95,00 euro inclusief lunchbuffet s´middags en koffie en
thee de gehele dag door.
Opgeven bij
tom.vanderlinden@worldonline.nl
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Dankzij een attent clublid zijn wij gewezen
op de Prodrive actie.
zie
http://www.prodrivetraining.nl/onlineactie/
Ik stel voor dat de club voor ieder clublid
dat zich inschrijft en een kopie rekening
overlegt € 25 ,- van de club krijgt. Dan doen
we als club echt iets aan de veiligheid voor
de Cobraleden.
Eenieder kan zijn eigen datum prikken ! De
prijs wordt dan € 100 voor 1 dag.
Verder huldigen wij het initiatief dat enkele
ander Cobraleden, te weten Gert de Beer,
Rocco Jansen, Richard Knoop en Cors Snijders het plan hebben opgevat om op 9 september een dag rondom de Cobra te organiseren met als motto Original Cobra Saturday. zie verder de Forumsite.
Kijk verderop maar op de evenementenkalender, of anders op de website:
www.cobraclub.nl
Ik wens u allen een voortzetting van 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
℡ +3172-5062429
ª +31653-750223
+3184-7512556

voorzitter@cobraclub.nl

piet.wijn@quicknet.nl

Evenementenkalender

Juli
2

7-9
7-9
16

16

Pubmeeting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur
Symfonielaan 3, 3438EX Nieuwegein, 030-6300177; afslag 16
“Nieuwegein” op snelweg Den Haag/Utrecht
Goodwood Festival of Speed – Goodwood, W Sussex, England
A must for classic & speed liefhebbers ! Zie www.goodwood.co.uk
Le Mans Classic; need I say more !! www.lemansclassic.com
ClubSpecial Zandvoort. Jouw kans om op het circuit te rijden ! € 10
(CCN gesponsord) Plaats voor 10 Recreatie en 4 Snel. Deelnemers
opgeven bij evenementen@cobraclub.nl
Zie ook www.clubspecials.nl
CCN toerrit Zeeland door Peter Meijers uit Middelburg

Augustus
5-6
Continental Kitcar show in Schegel 48, Zandhoven, België. Follow the
signs from exit 20 of the E34, or exit 19 of the E313 motorways.
6
Pubmeeting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur
Symfonielaan 3, 3438EX Nieuwegein, 030-6300177; afslag 16
“Nieuwegein” op snelweg Den Haag/Utrecht
11-13
Oldtimer Grand Prix, Nürburgring Duitsland. http://www.nuerburgring.de
20
CCN Toerrit door Albert Vooren
25-27
Vehikel Auto & Motor Veemarkthallen Utrecht inl. tel. 030 2258262;
www.vehikel.com
September
1-3
Goodwood Revival Meeting – Goodwood, England. Een must voor de
classic liefhebber. Zie http://www.goodwood.co.uk/revival/
1-4
Grand Annual Tourtocht . Prachtig !.
zie http://www.xs4all.nl/~i2mp/html/nieuws.html
3
Pubmeeting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur
Symfonielaan 3, 3438EX Nieuwegein, 030-6300177; afslag 16
“Nieuwegein” op snelweg Den Haag/Utrecht
9
Original Cobra Saturday, voor inlichtingen zie www.cobra-forum.nl
17
Oldtimerdag Alphen a/d Rijn; www.ritzsite.net/otdalphen
18
Tourrit CCN Ben Schoutsen
??
Merkendag Zandvoort. Jouw kans om op het circuit te rijden ! € 20
Plaats voor 10 deelnemers opgeven bij evenementen@cobraclub.nl
29/09ADAC NÜRBURGRING CLASSIC, incl CobraClub Duitsland, aanrader !!
1-10
Zie http://www.adac-nuerburgring-classic.de/adac_deutsch/index.html
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Oktober
1

Pubmeeting Seizoenssluiting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur
Symfonielaan 3, 3438EX Nieuwegein, 030-6300177; afslag 16
“Nieuwegein” op snelweg Den Haag/Utrecht

November/December
24/11Essen Motor show, Messe Essen, Duitsland; www.essen-motorshow.de
3-12
8-10
Vehikel Auto & Motor (Onderdelenmarkt) Veemarkthallen Utrecht
inl. tel. 030 2258262; www.vehikel.com
Aankondiging onder verantwoording van betreffende organisatie.
Cobra Club Nederland is niet verantwoordelijk voor afgelasten of gewijzigde data.
Alle evenementen welke vet gedrukt zijn, worden ondersteund door de club.
Voor meer inlichtingen
Dick Vesters Evenementencoördinator.
0182-320047
ª 030-6698655
evenementen@cobraclub.nl

Op 23 juli organiseert de Cobra Club Belgium een rondrit met BBQ. De CCB wenst graag
onze Nederlandse collega’s hiervoor ook uit te nodigen. Van de voorgaande keer weten wij
dat dit zeer gezellig kan zijn. Een echte aanrader!
Kempenrally 23 juli 2006
Op 23 juli organiseren we een rondrit door de Kempen, met aansluitend een barbecue. Als
locatie hebben we gekozen voor afspanning St. Christoffel te Zandhoven.
Bij vele leden bekend van de laatste jaarvergadering. Voor dit eet en drankfestijn vragen wij
20 euro per persoon (alles in). Inschrijvingen dienen te gebeuren voor 10 juli door middel
van een overschrijving met vermelding ‘ barbecue‘ + het aantal personen dat wenst deel te
nemen en natuurlijk het verschuldigde bedrag. Van de deelnemers wordt enkel verwacht
dat ze honger hebben en dat ze goed weer meebrengen. Dus, niet getreuzeld en massaal inschrijven aub, het wordt zeker de moeite waard.
Cobragroetjes van Melissa, Luc en Willy.
Bijzonderheden ivm vertrekuur ed. worden nog vermeld aan de deelnemers.
Gelieve het bedrag te storten op rekening van Cobra Club Belgium : 850 – 8286190 – 60
(met vermelding ‘ barbecue‘ + het aantal personen)
Meer info via lbcars@pandora.be
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Tijdens de laatste jaarvergadering gaven diverse leden aan dat zij vonden dat er wat weinig georganiseerd werd. Het bestuur gaf toen aan dat dit initiatief natuurlijk ook vanuit de leden mag en
zelfs moet komen.
Deze uitdaging hebben wij (Richard, Cors, Rocco en Gert) aangenomen. We zijn eens bij elkaar
gaan zitten om te zien wat er mogelijk is. Ons plan is om een evenement te organiseren op zaterdag 9 september. Volgens ons moest dit evenement een dag worden voor zowel eigenaars van
een Cobra, als voor de liefhebbers. Met of zonder partner en natuurlijk eventueel met de kinderen.
Iedereen die de Cobra een warm hart toedraagt, is welkom. Cobra Club leden en niet-leden, uit
binnen- en buitenland.
Ons doel is op deze dag verschillende activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kofferbakverkoop
Lezingen
Filmhoek
Barbecue
Demo met lachgas
Goochelen met carburateurs
Verschil tussen Small en Big Blocks
Fotoshoot van je Cobra
Meerijden in een Cobra
Partners corner
Optreden Blues Band
Etc, etc
Zoals jullie zien is het programma nog lang niet compleet. De komende tijd zullen we het nog verder uitbreiden. Per dag borrelen er nieuwe ideeën op.
Een locatie hebben we al gevonden: in Lelystad bij AJ´s Corvette Clinic. Arjan en Linda zijn onze
gastheer en gastvrouw. Een prima locatie met voldoende ruimte, waar onze wagens veilig kunnen
worden gestald.
Diverse leveranciers zijn al benaderd en een groot aantal heeft enthousiast laten weten dat zij
zeker van de partij zullen zijn. De onderstaande leveranciers zijn door ons benaderd:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AJ’s Corvette Clinic
Goodyear Dunlop Tires Nederland B.V.
Snap-on Tools
Spectrum lakken
Lucas Oil Products Inc.
MW Designs
Quapa
Martin Drengenberg
L&B Cars
Dax Benelux
Huub Linnenbank
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www.ajcorvette.nl
www.goodyear.nl
www.snap-on.nl
www.spectrumverf.nl
www.lucasoilproducts.nl
www.mwdesigns.nl
www.cobra-web.nl
www.cobra-web.de
www.lbcars.be
www.daxbenelux.com
hlinnenbank@freeler.nl

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sieraad 4 you
EPS uitlaten
Auto Eshuis
Meguiars’ Holland
DG Custom Leather
Petiet
Metalliseerbedrijf H.S. Koster
Racedeck vloeren
Intrax Suspension Technology
Cobra Club Nederland.
Cobra Club Belgium
Cobra IG Deutschland

www.sieraad4you.nl
www.uitlaten.com
www.autoeshuis.nl
www.meguiars.nl
www.dgcustomleather.nl
www.nedsur.produceert.com
hs.koster@planet.nl
www.royalcampen.nl/nl/racedeck.html
www.intraxracing.nl
www.cobraclub.nl
www.cobraclub.be
www.cobra-ig.de

De ondersteuning uit de club komt van Dick Vesters. En hopelijk wordt de lijst van leveranciers nog een flink stuk langer.
Om alles in goede banen te kunnen leiden is het natuurlijk wel noodzakelijk dat we zo
snel mogelijk weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen. Onze vraag is dus om je
dus zo snel mogelijk in te schrijven. Dit kun je doen via:
• http://cobrasaturday.cobra-forum.nl
telefonisch bij Gert de Beer via 06-46398136
De kosten voor deelname per persoon:
•
•
•

Entreekosten
Kinderen t/m 12 jaar
Barbecuepakket (niet verplicht)

€ 5,=
€ 2,50
€ 12,50

Ook bestaat de mogelijkheid om te overnachten op een camping of in een hotel.
Wij zullen een aantal geschikte locaties aangeven, maar boeken moet je zelf doen.
Heb je vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn? Ook zij zijn welkom. Natuurlijk wel
eerst even inschrijven.
Heb je nog vragen, ideeën of wil je ons helpen, laat ons dit dan weten via het forum of via
Gert de Beer. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte van onze vorderingen. Meer informatie volgt via het forum en via de Paper Snake.
We zijn ook nog op zoek na een aantal vrijwilligers om ons te helpen, je kunt hierbij denken aan: bewaking, schoonmaak, drank schenken, bediening van apparatuur in de filmhoek, toegangscontrole, etc. Laat het ons weten via het forum of geef je op bij Gert de
Beer.
Hopelijk zien wij jullie allemaal op 9 september!
Met vriendelijke groet,
Richard Knoop, Cors Snijders, Rocco Jansen en Gert de Beer
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Familiedag

Barbecue

Partners & Kids
Filmhoek
Lezingen
Kofferbakverkoop
Cobra experience
Diverse (kit)leveranciers
Aanbiedingen
Diverse merken
Voor zowel clubleden als
alle andere belangstellenden!!!
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Chiptuning
Levert dit wat bruikbaars op ??
Meer power en koppel willen we allemaal, niet dan !
Dit artikel is vooral bedoeld voor Cobra liefhebbers met een geregeld motormanagement
systeem. Deze vind je in alle injectie motoren.
Men kan natuurlijk een totaal programmeerbaar motormanagement systeem inbouwen. Dit
geeft uiteraard de meeste flexibiliteit. Echter het kost een paar centen en je dient een compleet nieuwe kabelboom voor jouw Cobra te (laten) maken
Een simpeler manier is chiptuning.
Nou is dit niet voor alle motormanagement systemen mogelijk. Reden met name Ford heeft
in het verleden een handje gehad om chips te gebruiken die nu niet meer te krijgen zijn. Nog
even afgezien dat zij hun motormanagement systemen niet erg toegankelijk maakten.
Bij Bullpower in Dronten, waar een enthousiaste Erik zijn éénmans bedrijf runt, weten zij
hier alles van.
Erik’s ervaring met chiptuning is een kleine 10 jaar geleden begonnen.
Hij heeft diverse cursussen gevolgen en weet gezien zijn ervaring waar hij over praat.
Erik heeft toch effe gekeken of hij toch niet een andere (programmeerbare) chip erin kon
zetten. Helaas, niet dus. Dat betekent een voorgeprogrammeerde voorzetchip een zogenaamde Powerbox.
Powerbox
Dit is een module dat tussen de kabelboom en het motormanagement (EECIV voor de Ford
Cosworth V6) gezet wordt. Betekent draadjes (de juiste) doorknippen verbinden met Powerbox en de uitgaande draadjes bevestigen met andere eind van doorgeknipte draadjes.
Het bevat een chip met vooraf ingeprogrammeerde data om je bestaande motormanagement
systeem om de tuin te leiden.
Zo wordt de Lambda sonde input (van Links en Rechts) gebruikt om de benzine/lucht verhouding te manipuleren. De EECIV van de Ford probeert die (zoals de meeste motormanagement systemen) altijd op een benzine/lucht ratio te houden van 1 : 14. Doel hiervan is o.a.
een optimale verbranding en om de emissie waarden zo laag mogelijk te houden. Als je deze
verhouding manipuleert kun meer vermogen creëren.
Een 2e punt wat te manipuleren is, is het vervroegingtijdstip wat door de EECIV bepaald
wordt. Ook hiermee kan extra vermogen gecreëerd worden.
Om beide parameters goed aan te kunnen sturen is het van belang de temperatuur van de
koelvloeistof en de positie van de lucht inlaatklep (throttle position) te weten.
Dat is nu precies wat deze Powerbox doet.
De data van deze Powerbox is door de fabriek in Frankrijk bepaald en is niet te veranderen.
Normaal wordt géén Powerbox gebruikt maar wordt er een Superchip in jouw motormanagement systeem gezet en wordt de data van jouw “oude”chip in de nieuwe Superchip geladen.
Erik past altijd de oorspronkelijke data aan. Zodoende blijft de diagnose data en auto data
(chassis nummer, auto type, etc.) behouden en verandert er voor de dealer werkplaats niets.
Moderne motormanagement systemen kunnen tot wel 130 variabelen hebben.
Ga d’r maar eens aan staan. Erik vertelde dat voor een totaal nieuw type auto hij 1 tot 2 dagen bezig is alles uit te pluizen. Want autofabrikanten geven de opbouw en data inhoud van
hun motormanagement chips niet vrij !!
Paper Snake 3-2006
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Op de rollenbank:
Piekvemogen.
Standaard fabrieksopgave : 195 pk bij 5750 rpm en 275 nm bij 4500 rpm
Dus de rollenbank en draaien maar. Dat liet de volgende waarden zien.
Standaard
: 197 pk @ 5300 rpm en 301 nm @ 4070 rpm
Met Powerbox : 213 pk @ 5250 rpm en 316 nm @ 4200 rpm
Vermogen op het asfalt !
Wat heb je aan piekvermogen als het niet kunt gebruiken. De meeste tijd zit je ver van je
piekvermogen verwijdert. Maar wat belangrijker is wat levert deze investering mij aan het
asfalt op ?? Krijg ik er bruikbare power voor terug ??
Dus wat lieten de grafieken aan de achterwielen zien ?!?
Aan de achterwielen :
Was: Piek 160 pk bij 4822 rpm en 255 nm bij 4125 rpm
Nu : Piek 169 pk bij 5255 rpm en 266 nm bij 4215 rpm.
Analyse over het totale toerengebied liet het volgende zien:
tussen 2000 en 3500 rpm 15 nm meer (240 tot 260 nm) è 6% meer
tussen 2000 en 3500 rpm 5 a 6 pk meer (60 tot 128 pk) è 5 a 8 % meer
tussen 3600 en 3800 rpm 5 nm meer (250 tot 255 nm) è ook de originele grafiek liet hier
een dip zien.
tussen 3600 en 3800 rpm 2 tot 4 pk meer è ook de originele grafiek liet hier een dip zien.
tussen 3800 en 5800 rpm 12 tot 18 nm meer (260 tot 266 en vanaf 4750 rpm langzame
afbouw naar 200 nm) è 5 % meer
Koppel blijft 260 nm of meer tussen 4500 en 5350 rpm
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Conclusie zeer vlakke koppelkromme en een goede opbouw van het aantal pk’s met lang
aanhoudend pk geweld in hogere toeren.
Dit betekent dat dit blok goed vanaf lage toeren oppakt, geen noemenswaardige dip kent en
een gelijkmatige kracht opbouw kent.
Er wordt door meerdere Cobra liefhebbers heel stoer gedaan over hoeveelheid pk’s en koppel maar de echte vraag is hoe ziet het koppel en vermogen verloop er aan de achterwielen
uit. Pas dan kun je iets zeggen over bruikbaar vermogen !!
Bij deze daag ik dan ook de “stoere” V8 Cobra bezitters uit om hun bruikbaar vermogen te
etaleren en te beschrijven ! Wie durft ??
PS Als je het niet weet maak dan een afspraak voor een run op een rollenbank.
Aandrijfverliezen ?
Ik heb aan Erik gevraagd wat de gemiddelde aandrijfverliezen zijn. Hij zij bij achterwielaandrijving typische een percentage te zien tussen 15 en 20% met uitschieters naar 25 %. Met
een 19% verlies bij mijn Cobra zit ik volgens hem op een normale waarde.
We hebben er een BMW Z3 M met 6 cilinder blok (3.2 liter, dus niet te verwarren met de
“standaard” 2.8 6 cilinder) erbij gepakt om te kijken hoe dat bij een vergelijkbare sportwagen zit. Deze M Z3 bleek 301 pk op zijn rollenbank te hebben waarvan aan de achterwielen
nog 247 pk over was. Bijna 18 % vermogens verlies.
Is het € 500 waard ?? Absoluut !
Het toerengebied waar je normaal in verkeerd ligt tussen 1700 en 3300 toeren omdat dit gebied is van 90 tot 135 (echte) km. En juist hier ligt een constante winst. In de praktijk betekent dit dat je zuiniger rijdt. M.a.w. je verdient deze investering terug plus je krijgt er extra
power “gratis” bij !! Als dit geen echte Hollandse oplossing is weet ik het niet meer !
Ik rijd nu gemiddeld net 1 op 10 en verwacht richting de 1 op 10,5 te gaan.
OK op het circuit van Zandvoort jaag je er wat extra liters door (1 op 6 a 7) maar dat doe je
met een brede grijns op je gezicht. Ook stoplicht sprintjes doe ik nu met nog meer genoegen.
Dus als je mij de volgende keer brééééééééd grijzend ziet zitten in mijn Cobra dan weet je
waarom !
Met vriendelijke Cobra groet, Dick Vesters
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De eerste keer
17 mei ’06
Voor alle dingen in je leven is er een eerste keer.
Sommige dingen gaan onopgemerkt voorbij en andere gebeurtenissen blijven je een heel
levenlang bij.
Gisteren (we hadden een weekje vakantie genomen) was het zover.
De Cobra had z’n kentekenplaten en was verzekerd. Er stond dus niets meer in de weg om
de wijde wereld in te gaan.
En daar gingen we. Na ruim twee en een half jaar bouwen, puffen, puzzelen en dromen. Een
beetje onwennig. Wat zou hij doen ? In je gewone auto weet je van elk geluidje en elk hobbeltje. De Cobra was “nieuw” voor ons. De vragen “heb ik het wel goed gedaan ? Hoeveel
benzine verbruikt hij echt ?
Ik vroeg me af “we komen toch niet stil te staan onderweg , of komt er ergens rook uit ? Je
moet nog erg aan elkaar wennen.
Maar als de tijd en de kilometers verstrijken en alles lijkt goed te gaan dan…………..
komt die grote smile op je gezicht. Die smile is niet te verbergen. Wat ben je trots !!!
Langzaamaan begin je ook te begrijpen dat je niet alleen met z’n tweetjes op pad bent.
Overal waar je komt krijg je complimentjes of zie je dat de mensen de Cobra nakijken.
Dus mensen : als je alleen en eenzaam bent, ga een Cobra rijden !!
Natuurlijk hoorde er ook een terrasje bij met een pintje.
Binnen de kortste keren zaten er 4 mensen bij ons aan tafel en Cor moest zijn Cobra-verhaal
voor de zoveelste keer (met plezier) vertellen.
Eigenlijk ben je niet met een auto onderweg, maar is de Cobra met jou onderweg.
Daar komt nog bij dat hij nog gespoten moet worden. Hij is nu nog “onopvallend” grijs.
Hopelijk mogen we samen nog heel veel ritjes maken. Ik heb het gevoel dat het alleen nog
maar leuker wordt.
Het is een avontuur om met een Cobra op stap te zijn.
Als je thuis weg rijdt weet je niet hoeveel en welke mensen je zal ontmoeten.
Ook het ‘buiten’ zijn en de wind door je haren is een bijzonder gevoel.
Ik ben de vrouw van een Cobra-bouwer die in het begin niet tegen…….,
maar ook niet helemaal weg was van een Cobra. Ik ben niet zo’n auto mens.
Maar als een mens een droom heeft, waarom zou je niet proberen of je die droom uit kunt
laten komen ? Ook al bestaat die droom al 25 jaar. Want wat …..if tomorrow never comes ?
Gisteren was een bijzondere dag.
Het was de eerste keer dat we met onze Cobra onderweg waren. Een ervaring die me waarschijnlijk altijd bij zal blijven.
Een nog nagenietende, trotse,
Willie Verlinde
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Gevraagd
Wie heeft er een idee waar rallynummers voor de Cobra aangeboden worden;
dus de grote ronde stickers met nummers, voor de zijkant van de auto?
Vriendelijke groet,
Arthur Kolks
akolks2@hotmail.com

Prodrive
Prodrive rijvaardigheidstraining maakt een betere bestuurder van u.
Cobra Club Nederland sponsort deelnemende leden door 25 euro retour te geven bij overleg
van een kopie van de rekening.
Eenieder kan zijn eigen datum prikken !
De prijs wordt dan € 100 voor 1 dag.
zie http://www.prodrivetraining.nl/onlineactie/
Indien u deelneemt aan de training, kunt u een kopie van de rekening voorzien van uw
bankgegevens/adresgegevens opsturen naar:
Penningmeester Cobra Club Nederland
Haverterstraat 87
6104 AP Koningsbosch

Paper Snake 3-2006

15

Slipcursus Zandvoort
maandag 28 augustus 2006
Programma:
Rem-oefeningen op glad wegdek mét en zonder ABS, waarbij we in de praktijk kunnen aantonen hoeveel kostbare meters remweg je kunt winnen door de ABS niet als “zaligmakend” te beschouwen maar als hulpmiddel als de mens niet juist handelt. Dat “juist handelen” gaan we je
leren.
Over- en onderstuur controleren. Oftewel de voorwielslip en de achterwielslip op een glad
wegdek leren opvangen.
Uitwijkoefening op glad wegdek. Hierbij een plotseling opdoemend obstakel op een
gladde weg ontwijken en de daaropvolgende slip opvangen. Niet alleen die eerste slip, maar er
volgt altijd een tweede slip, en die wordt door veel automobilisten totaal niet verwacht. Resultaat hiervan is, dat men vaak ziet, dat de vangrail aan de binnenkant van een bocht of afrit van
een snelweg vaak in de krul ligt, oorzaak: die “tweede slip”.
Slalom-wedstrijden. Een behendigheidsoefening waarbij tijden worden geklokt en omver gereden pilonnen als strafseconden tellen. Hierbij is voor de beste drie deelnemers een beker te
winnen. Alle deelnemers ontvangen het Slipcertificaat.
Er wordt getraind in auto’s van de Slipschool, dit zijn nieuwe Opel Astra’s en aan het einde van
de dag is de mogelijkheid voor enkele pogingen met de eigen auto maar ook uitsluitend met een
instructeur naast de cursist.
Aanmeldingen graag zo snel mogelijk ( ik moet die dag gereserveerd houden in onze agenda van
de slipschool ) met alle gegevens per deelnemer: naam, adres, postcode en woonplaats maar ook
telefoonnummer en evt. email-adres. ( Voor bevestiging of evt. mededelingen )
Vraag gerust vrienden mee, eventueel zonder rijbewijs maar wel aan de rijles mag ook, want het
is niet op de openbare weg. Men moet wél weten hoe een auto beweegt en moet stoppen……..
De kosten van € 95.00 p.p. incl. BTW (normaal kost dit 174,00 euro) en lunchbuffet moeten aan
mij worden betaald vóór 1 augustus, (contant of per bank) en inschrijving is vanaf dat moment
ook definitief.
Annuleren alléén met een super-excuus!! ( Dit i.v.m. plannen van instructeurs werkrooster en
beschikbaar materieel. )
Er mogen ook partners meekomen die niet meedoen aan de training en willen toekijken.
We hebben een balkonterras met tafels en stoelen, vanwaar met prachtig zicht heeft op de baan,
en…. koffie/thee gratis van onze uitstekende espressomachine.
Alleen voor het lunchbuffet moeten gasten die alleen kijken wel € 11.00 p.p. betalen.
We proberen een leuke ploeg bij elkaar te krijgen. We kunnen tot 120 mensen per dag aan bij
Slotemakers, maar als we een stuk of dertig halen, hebben we de slipschool exclusief, en zijn we
“onder ons” die maandag.
Er bestaat de mogelijkheid een DVD van deze dag te laten maken door een professioneel bedrijf
dat regelmatig voor ons werkt ( en voor TV ) voor alle deelnemers als herinnering.
De kosten hiervan zijn zeer redelijk.
Opgeven kan bij Dick Vesters
evenementen@cobraclub.nl
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Pubmeeting
Verslag pubmeeting Mathijs Koks en Mickel Goossens
Toen ik zat te eten met papa,mama en mijn broertje Sebastiaan belde oom Mickel en die
vroeg of ik zin had om mee te gaan naar snelle auto’s. Dat wilde ik natuurlijk wel en rond
13.00 uur was hij er. Ik kon bijna niet wachten en nadat ik nog een keer had geplast, konden
we gaan. Ik heb onderweg veel gekletst met oom Mickel op de toch wel lange rit. Toen we
er eindelijk waren, vond ik de harde geluiden toch wel hard en soms schrok ik wel eens als
er weer zo’n snelle auto aan kwam rijden. We hebben toen een rondje gelopen tussen de
Cobra’s. Ik mocht zelfs van een aardige meneer in zijn Cobra zitten en dat vond ik erg leuk.
Toen zijn we binnen Fristi gaan drinken die ik wel heel lekker vond. Er zat zelfs een rietje in
en dat vond ik wel leuk. Toen kwam er nog een jongetje en daar heb ik mee
gespeeld. Toen heb ik nog foto’s gemaakt. Toen iedereen weg ging zijn wij ook naar huis
gegaan en toen heb ik weer veel gekletst onderweg. Toen we thuiskwamen heb ik papa en
mama verteld wat ik allemaal heb gezien en toen zijn we gaan eten. Ik was zo moe dat ik na
het eten naar bed ben gegaan.

Hallo, ik ben Mathijs Koks. Heb ik geen mooie foto’s gemaakt van die snelle auto’s?
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Wat een opkomst op de pubmeetings dit jaar. Dat heb ik in mijn carriere bij de Cobra Club
nog niet meegemaakt. Als ik het goed heb, werd het seizoen geopend in april met
16 Cobra’s,mei met 22 Cobra’s en juni 23 Cobra’s. Nu moet ik toegeven dat we een mooie
locatie hebben gevonden voor onze pubmeeting en het iedere keer mooi weer was maar dan
nog. In Laren is het nooit zo druk geweest. Maar daar was het een komen en gaan van
auto’s, wandelaars en fietsers die op centimeters afstand of minder langs de Cobra’s
manouvreerden en dat zal de meeste Cobra-rijders de nodige kriebels hebben bezorgd.
Ik heb dit jaar nog iedere keer het genoegen gehad om deel uit te maken van de pubmeeting.
2 keer alleen en 1x met gezelschap. Mijn gezelschap in juni was dus Mathijs, mijn petekind
van 4 jaar. We gaan zo nu en dan met elkaar op stap en deze keer gingen we dus naar die
snelle auto’s kijken. Tijdens de rit kletst hij zoals gewoonlijk de oren van je kop over van
alles en nog wat en ook regelmatig kwam de vraag of we er al waren. Nadat we er dan eindelijk waren hebben we eerst wat snelle auto’s bewonderd,wilde Mathijs graag in een roze
Cobra zitten. Echter Carla was nergens te bekennen en moesten we dus op zoek naar een
goed alternatief. Na een vergelijkend warenonderzoek kwamen we uit bij de Cobra van Cors
en daar mocht Mathijs wel even in zitten. Met behulp van een kussen op de zitting kwam hij
net boven de rand van de deur uit en dat heeft het kiekje opgeleverd dat op de linker pagina
staat. Nadat we de Cobra van Cors hadden verlaten, hebben we wat gedronken op kosten
van de Club (bedankt) en al snel daarna volgde de vraag wanneer we weer naar huis zouden
gaan (we waren er immers al 20 minuten). Echter toen John de Vries kwam met z’n zoontje
wilde Mathijs niet meer naar huis en hebben John de Vries jr en Mathijs leuk samen
gespeeld en heb ik nog wat rond kunnen lopen en kunnen ouwehoeren met andere
aanwezigen. Natuurlijk hoort een verplicht foto-rondje erbij om e.e.a. te vereeuwigen op de
gevoelige plaat. Na de rekening te hebben vereffend met Big Daddy’s was het tijd om te
gaan. Er lag immers nog een rit van 170 km voor de boeg met een tussenstop in Eindhoven
om Mathijs weer bij de rechtmatige eigenaars af te leveren.
De pubmeeting van juli kom ik ook niet alleen. Ik word vergezeld door maarliefst 2 lieftallige dames, te weten Jessica en Sjoukje (de moeder van Jessica, mijn schoonmoeder in spe
dus en voor de verandering een leuke schoonmoeder). Dus Carla, je bent gewaarschuwd en
ik verwacht dus dat je ook komt.
Wie biedt de dames een ritje aan in de Cobra?
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Met de Cobra naar Frankrijk
Vakantie Dordógne
In januari 2005 werd besloten met familie en vrienden op vakantie naar Frankrijk te gaan,
dit gebeurde op dringend verzoek van mijn zwager Jan. Hij rijdt veel op Frankrijk,
schitterend land, hartstikke mooi, je kan daar zo fijn met de Cobra rijden.
Toen hij dat zei, was ik om, een huisje in de Dordógne moest het worden. Het gezelschap
telde acht personen, t.w mijn schoonmoeder Annie,zwager Jan met vrouw An en dochter
Kelly, vrienden Jeanette en echtgenoot Bertus, en Cobrabemanning Trix en Ed.
We gingen met drie auto’s,vBertus nam zijn motor op de aanhanger mee, dat word voor mij
ook genieten zei hij.
Een leuk boerderijtje werd gevonden in Cuzorn, dit ligt vlak bij rivier de Lot, op korte
afstand van Cahors. Maar voor deze toch wel flinke rit wilde ik het een en ander aan de
Cobra vernieuwen. Eerst een nieuwe koeler geplaatst en na alle ongelukken met verbrande
Cobra’s voor de zekerheid toch maar een brandblusinstallatie met ringleiding systeem
ingebouwd .
Via Quapa een set van Sparco gekocht, het was toch nog aardig wat werk, het moest
natuurlijk wel netjes en functioneel worden ingebouwd.
De Cobra stond er dan ook op vertrekdatum Vrijdag 22 juli 2005 tiptop bij, alleen zonder
dakje en het regende toevallig!!! Eerste klus ‘s-morgens om vijf uur dakje plaatsen, om zes
uur vertrokken.
We hadden om acht uur afgesproken in Hazeldonk, na het gebruikelijke geknuffel en koffie
vertrokken richting Parijs, we zouden overnachten in Vierzon. Bij de grens België/Frankrijk
kon eindelijk het dakje er af, dat was toch heel wat prettiger.
In Parijs aangekomen was het allemaal fileleed, gelukkig is Jan haarscherp bekend in Parijs
dus via allerlei sluiproutes hadden we de ellende snel achter ons. Via de N20 route national
richting Orléans en Vierzon, inmiddels was het 25 graden geworden, dit begon er echt op te
lijken, aan belangstelling onderweg geen gebrek, leuke reacties en veel foto’s werden er
gemaakt.
Om 18.00 uur aankomst hotel Vierzon, na een heerlijke maaltijd met Frans wijntje, de
Cobra toegedekt en een waarderend klopje op zijn achterpartij gegeven, na nog een paar
wijntjes en de nodige sterke verhalen, zijn we lekker gaan slapen.
23-07-2005 na een heerlijk ontbijt om 09.00 uur vertrokken, heerlijk weertje tenue, korte
broek, T-shirt en pet, koers via de A20 naar Limoges en Brive-la-Gaillarde daar van de A20
af en via allerlei mooie binnenwegen richting Cuzorn. Om ongeveer 17.00 uur kwamen we
op onze bestemming aan.
Het gezegde, we waande ons als god in Frankrijk was hier echt van toepassing, schitterende
omgeving, fijn huisje en heel veel natuur. De Cobra heeft het perfect gedaan 1300 km van
Almelo, dit geld niet voor de Franse automobilisten, ik vind het vreemde rijders. Ze rijden
met hoge snelheid op een voorrangsweg af en op het laatste moment gaan ze hard in de
Remmen. Nu zullen jullie zeggen dat doen ze hier ook wel, maar in frankrijk doet iedereen
het, ook bejaarde dametjes. Hier moet je echt aan wennen.
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Veel ritten in de buurt gemaakt, elke dag mooi weer schitterende omgeving, wat wil een
mens nog meer. Nou dat is het volgende, als we in Nederland zulke zomers hadden
zou ik de volgende veranderingen toepassen, koelwater naar de kachel afsluitbaar maken
En een goede buitenluchtventilatie aanbrengen, het werd af en toe aardig warm bij de
beentjes. Tijdens een ritje in de buurt ontdekte we een garage/auto sloperij gespecialiseerd
In VW kevers en busjes, toen de eigenaar de Cobra zag wou hij er alles van weten, hij sprak
gelukkig aardig engels (dat was wel zo prettig ) alles werd uitvoerig bekeken. Hij lag er op
zijn buik bij om van de onderkant ook maar niks te missen.
Hij vertelde dat hij alles restaureerde wat met VW te maken had, kevers,busjes enz en liet
zijn werkplaats zien. Aan de buitenkant was het niet aan af te zien maar aan de aanwezige
projecten kan je zien dat het een vakman is, alles in eigen beheer inclusief het plamuur en
spuitwerk. In een showroom had hij voltooide auto’s staan, schitterend echt vakwerk.
Ook een rondvaart op de rivier de Lot stond op het programma, bij Fumel waar wij in de
buurt zaten, ligt een stuw. Stroomopwaarts is de rivier ongeveer twintig km bevaarbaar tot
de volgende stuw. Van de gids hoorden we dat ze de kampeerders lang de Lot
gewaarschuwd hadden voor slecht weer: Code rood, maar met een een blauwe hemel en een
strak zonnetje is dat moeilijk voorstellen.
Maar toch toen we ‘s-avonds de BBQ hadden ontstoken werd de lucht pikzwart ( en dat was
echt niet van de BBQ ), eerst wind dan regen kleine hagelstenen toen hele grote model
duiven eieren. Iedereen rennen met badlakens, dekens enz om het wagen park af te dekken.
Ik was bang voor de gelcoat van de Cobra, hij stond gelukkig onder de bomen dat zal ook
wat gescheeld hebben. Na een half uur begon het zonnetje weer schijnen, de auto’s werden
bekeken, het is gelukkig goed afgelopen, niemand had schade, zelfs de BBQ had niet
geleden onder het natuurgeweld we konden gelijk met het vlees gaan worstelen.
Bertus had gelijk bij aankomst gemeld dat hij ‘s-morgens wel voor de warme croissants en
stokbroden zou zorgen, ik ben toch op tijd wakker zei hij, dus elke morgen klokslag 07.45
uur werd de motor gestart en ging het richting bakker.
Een half uur later zaten we heerlijk te genieten van al dat lekkers met een bakkie erbij,
heerlijk, maar eerlijk is eerlijk wij boden aan om ook eens naar de bakker te gaan, maar daar
wou hij niks van weten ik doe het wel, later kwamen we er achter hoe het zat.
Er werkte namelijk een beeldschone blonde jonge deerne bij de bakker, en daar kon Bertus
het héél goed mee vinden ( dat is lekker wakker worden Bertus )
Vanzelfsprekend zouden we gaan kijken waar de rode of witte vloeistof, die we voor bij en
na het eten dronken gemaakt wordt. In de buurt vonden we een leuke wijngaard, na een
leuke en leerzame rondleiding moest er uiteraard geproefd worden. Gelukkig hadden ze
maar acht soorten zodat we nog enigszins helder ons huisje weer konden vinden.
Mooie kastelen in overvloed, de bekendste in de omgeving is die van Bonaguil, een mooi
kasteel uit 1500, een gedeelte is nog in originele staat zeer indrukwekkend ( jammer genoeg
te ver voor een Cobraweekend ).
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Na een hoop gezeur en onder druk gezet door Kelly besloten we maar haar zin te doen, we
gingen paardrijden! Wat ik met Cobra’s heb, heeft zij met paarden, als je over
paardenrookvlees praat, kijkt ze je gegarandeerd een week niet meer aan. Jullie begrijpen
het zeker wel, er mag alleen liefdevol over gesproken worden. Dit werd voor mij dan de
eerste keer op zo’n prachtig dier (Kelly leest dit ook!) nou dat was wel even wennen zeg,
alles wiebelt aan zo’n dier maar het werd toch een leuke tocht zo door de natuur, alleen het
stukje in
galop vond ik niet zo geslaagd, je gereedschap lijdt er nogal onder zal ik maar zeggen.
Vier dagen voor vertrek schoot het in mijn rug, dat was dan de zoveelste keer, maar nu
kwam het wel heel slecht uit, maar na twee dagen ging het weer een beetje alleen terugrijden
in de Cobra was geen optie, na wat stoelen proberen werd het de Astra van Jan.
Trix zou nu terug rijden met de Cobra, ze zag er wel een beetje tegenop maar kon nu wel
mooi ervaring opdoen.
Na wat proefscheuren in de buurt zag ze het helemaal zitten, we gaan ons prima vermaken
onderweg zei ze tegen haar zus.
Helaas aan al het mooie komt een eind, vandaag moeten we terug richting huis waar het
volgens het weerbericht regenachtig is. De overnachting was weer in Vierzon dus tijd
genoeg om de mooie binnen wegen te nemen, trouwens Bertus heeft zich met de motor ook
helemaal uitgeleefd en heeft er 2000 km op de teller bijgeschreven.
Ik had nu wel heel veel tijd om de achterkant van de Cobra te bekijken en van het
uitlaatgeluid te genieten ( maar twee dagen is te veel, je wil natuurlijk zelf rijden ) wie er
ook lekker zaten te genieten waren Trix, Anneke en bij toerbeurt Kelly. Als die jonge kerels
een Cobra zien, reageren ze heel enthousiast, maar als er dan ook nog twee leuke dames in
zitten gaan ze wel héél erg druk doen “komt allemaal door de Cobra “ riep ik dan als ze even
naast ons reden ( je moet toch wat als je het in je rug hebt ) .
Na een overnachting in Vierzon nu maar de A71 en A10 genomen zodat we niet te laat in
Almelo aan zouden komen, Parijs was een makkie op zondagmorgen, dus schoten we
lekker op. Ter hoogte van Lille betrok het weer, voor de zekerheid maar het dakje er op
gezet, tot Hazeldonk af en toe regen.
Na een hapje en een drankje afscheid van mekaar genomen, voorzien van een extra pilletje
hebben ze me in de Cobra gehesen, en konden we beginnen aan het laatste stukje.
Na flinke hoosbuien met de ruitenwissers op standje 2 kwamen we om 21.00 uur in Almelo
aan. Ondanks dat gedoe met mijn rug toch een heel geslaagde vakantie met de Cobra, het
was heerlijk 14 dagen rondtoeren mooi weer schitterende omgeving, ik kan het iedereen
aanbevelen, we hebben de smaak goed te pakken,een rit langs de Loire en dan kastelen
bekijken staat ook nog op het programma,een rit naar de Cote d’Azur die Egbert en Tineke
ondernomen hebben ( zie Peper Snake no;1 maart 2001 ) lijkt ons ook hartstikke leuk.
De Cobra heeft zich prima gedragen 3500 km geen enkel probleem, gemiddeld verbruik 1
op 11,4 dus dat is heel netjes voor een V6.
Het is een heel verhaal geworden maar misschien maken we andere leden hiermee ook
enthousiast om ook hun Cobra de sporen te geven richting verre oorden.
Met vriendelijke groeten Trix en Ed van Gijzen.
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