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Het was rotweer die dagen ervoor en erna maar
zondag 17 juni scheen de zon en hoe!! Met 9
Cobra’s en een gewone auto reden we door het
pittoreske Limburg. Het was een mooie en leuke rit die een vervolg krijgt. De volgende keer
zoeken we het wat noordelijker in de provincie.
U bent gewaarschuwd.
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Redactioneel

Op de website staan inmiddels al enkele Paper
Snakes van voorgaande jaren. Deze kunt u
downloaden. Om te kunnen downloaden heeft
u uw lidnummer en postcode nodig. Meer
Paper Snakes volgen nog.
Vergeet u zich niet in te schrijven voor het Jubileum-evenement op Zandvoort op 21 juli?
Het belooft een mooie dag te worden gezien de
activiteiten. Ik ben er in ieder geval bij.

tel 0475-300295

Mickel Goossens

Technische commissie:
Gert van Beek
Techniek@cobraclub.nl

tel 0114-635010

WWW.COBRACLUB.NL
Oplage 275 exemplaren
Contributie € 45,00 inschrijfgeld € 10,00
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.

De ledenlijst zal niet meer op papier worden
uitgegeven. Indien gewenst kunt u deze als excel-sheet aanvragen door een email te sturen
naar penningmeester@cobraclub.nl.

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
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 van de maand van
april t/m oktober vanaf 14.00 uur.
Big Daddy’s Bar-Restaurant
Symfonielaan 3
Nieuwegein
tel. 030-6300177
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Van de Voorzitter
Beste mensen,
Het zal u opgevallen zijn dat de vorige Paper Snake enkele door de tijd achterhaalde mededelingen bevatte, hiervoor onze excuses.
Soms zijn kopij deadlines niet in lijn met de feitelijke omstandigheden, zoals beschikbare
opmaaktijd, planning bij de drukkerij, etc.
Rocco heeft aan de hand van het beschikbare e-mail bestand diverse herinneringen m.b.t. de
laatste stand van zaken betreffende de organisatie van de evenementen naar u gestuurd en
tevens deze mededelingen onder de “nieuws-knop” op de website geplaatst. M.a.w. u kunt
ten alle tijden kennis nemen van datgene wat komen gaat en welke aanpassingen gemaakt
zijn.
In deze Paper Snake leest u o.a. een kort verslag over onze bestuurlijke zaken en kunt u wederom genieten van de beschreven evenementen die wellicht leuke herinneringen zullen oproepen van datgene wat u heeft meegemaakt of u een impressie geven van wat u heeft gemist.
Op 21 juli a.s. vieren wij ons 15-jarig jubileum bij Rob Slotemaker Antislipschool op het
circuit van Zandvoort. Er zijn nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus als u wilt
meedoen, moet u snel reageren en dit kenbaar maken aan onze evenementencoördinator
Rocco.
Veel leesplezier en tot ziens op Zandvoort.
Zonnige groet,
Cor

Voortgangsverslag periode 1 januari 2007 – 30 juni 2007
We zijn nu zover dat diverse Paper Snake digitaal op de website kunnen. het
plaatsingsverzoek is aan Albert onze webmaster gedaan om dit medio juni ’07 te actualiseren.
De digitale ledenlijst is bij Mickel www.penningmeester@cobraclub.nl op te vragen.
Peter (de secretaris) is bezig om een register aan te leggen van alle in Nederland aanwezige
Cobra's, zodat er een database ontstaat over de technische specificaties van een Nederlandse
cobra en deze gegevens worden gekoppeld aan het chassisnummer, zodat ook in de toekomst een nieuwe eigenaar waar ook ter wereld e.e.a. kan terug vinden.
Na de zomervakantie zal de lay-out en structuur van de website in het bestuur ter discussie
komen met als doel een verfrissing na 15 jaar gebruik.
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Via het forum zijn de volgende suggesties voor verbetering aangegeven.
Inzenders, dank daarvoor. In de eerstvolgende bestuursvergadering zullen wij deze suggesties bespreken en naar jullie reageren.
Quote:
“Laten we eens nadenken wat we met een club willen waarbij we allemaal het zelfde belang
hebben.
Hoe krijgen we elk lid zover dat hij bij elke activiteit aanwezig wil zijn.
Dan krijgen we vanzelf een levendige club met veel saamhorigheid.
Een betere communicatie bijvoorbeeld d.m.v. de website met een afgeschermd deel waar
allerlei zaken aan de orde kunnen komen:
Zoals:
Agenda ALV
Financiële stukken
Dan weten de leden waarvoor ze naar de vergadering komen en kunnen zich daarop voorbereiden.
Papersnake digitaal waardoor je een archief opbouwt en elk lid kan downloaden en uit
printen wat hem aanspreekt.
Kostprijs van drukwerk wordt hierdoor gedrukt, tevens kan er gedacht worden over het aanleveren van kopij door leveranciers en handelaren welke voor ons van belang zijn met als
tegenprestatie een digitale advertentie enz.enz.
Bestuur kan op elk moment zijn verhaal kwijt indien zij dit nodig achten.
Advertenties leden, komt sneller naar buiten waardoor de kans op verkoop toeneemt.
Een vragen rubriek is niet nodig uiteindelijk hebben we dankzij Cors daarvoor al een
geweldig medium.
Ik hoop dat e.e.a. positief ontvangen wordt”
Unquote
Forum reacties:
Quote:
“Verspreidt (via website, forum, per papieren mail) weer de ledenlijst zoals wij die tot enkele jaren terug ook ontvingen. Dus een lijst met naam, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, welke Cobra, motor, versnellingbak, gas of benzine. Dit kan op het besloten deel van
het forum. We kunnen eventueel iets maken met een download functie. Via de website valt
vast ook wat te regelen. Zolang we het binnen het besloten deel van het forum of de website
houden is privacy voldoende gewaarborgd.
Als ik een technisch probleem heb met mijn Cobra wil ik, naast vragen stellen op het forum,
ook iemand kunnen bellen met een vergelijkbare Cobra. Ook wil ik weten wie bij mij in de
buurt woont met een Cobra. Degenen die nog aan het bouwen zijn, willen vast ook in contact komen met Cobra-bezitters in hun omgeving.
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N.B. Aan goede wil ontbreekt het veel leden niet. Misschien zijn er mensen die het bestuur
met een aantal zaken (incidenteel) kunnen helpen. Je breidt dan het formele bestuur niet uit,
maar gaat een aantal "oproepkrachten" toevoegen die meehelpen om de verbetervoorstellen
te realiseren. (Het bestuur moet natuurlijk wel akkoord gaan.)”
Unquote
Quote:
“Perfecte aanvulling, met z'n alle moeten we het toch doen.
Op deze manier krijgt het bestuur ook meer voeding
Hoe meer reacties en aanvullingen hoe beter.”
Unquote

Mijn 20 mei evenement ervaringen
Het leek mij leuk om dit evenement mee te rijden in een Ford Mercury Capri uit 1991, die ik
ruim anderhalf jaar geleden van een vriend kreeg om te repareren, om op deze wijze de verbinding te leggen tussen de Mazda MX5 en de Cobra.
Voor degene die niet weten wat ik hiermee bedoel, de Mercury Capri is een door Ford aangepaste versie van de Mazda MX 5 en speciaal ontwikkeld voor de Amerikaanse markt.
Door onzorgvuldigheid van de vorige eigenaar was het motorblok van de Mercury veel te
heet geworden en mede daardoor was een nokkenas gaan “vreten” in het voorste aslager en
deze waren onherstelbaar beschadigd, de nokkenas was vastgelopen en door deze kracht was
tevens de boutverbinding met het nokkenas riemwiel afgebroken. Een nieuwe cilinderkop
was de enige optie.
Navraag bij diverse Mazda dealers leverde weinig op, temeer omdat men niet het juiste type
motorblok kon traceren via de gebruikelijke methode (het motornummer is niet aanwezig op
de daarvoor bestemde locatie op het blok) en omdat de motor in de Mercury dwars geplaatst
is met voorwiel aandrijving en in de MX 5 in lengterichting (achterwiel aandrijving) is ingebouwd. Zodat de Mercury bijna 2 jaar stil stond met uitzicht op onze wijngaard in wording.
Tijdens diverse projectwisselingen leerde ik eind vorig jaar Rudy Schilders kennen en zo als
dat gaat met “auto-freaks” spraken wij over onze hobby en clubactiviteiten.
Zo ontstond het idee om een gezamenlijke tourrit te organiseren en omdat Rudy en zijn vader in de technische commissie van de Mazda MX 5 club actief zijn, werd besloten om de
Mercury Capri naar hun werkplaats te brengen om de cilinderkop uitvoerig te meten en te
vergelijken met de diverse MX5 motoren.
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Het bleek redelijk eenvoudig te zijn om een standaard MX 5 cilinderkop passend te maken
en op zaterdagavond 19 mei j.l. na veel inzet en geduld (o.a. om de noodzakelijke APK reparaties uit te voeren), lukte het Rudy en zijn vader om de motor weer te laten ronken. Na
een korte proefrit en een goedkeurende lach was het hun gelukt om de Mercury Capri voor
de geplande clubrit gereed te hebben.
Op 20 mei was ik dus met de Mercury Capri present op de startlocatie in Beusichem.
Het bleek dat de Mazda MX 5 rijders geen notie hadden wat deze vreemde auto eigenlijk
hier deed en zo werd duidelijk dat de marketing van Ford en Mazda mijlen ver van elkaar
geschied.
Na een enthousiaste start belande ik na een derde deel van de rit te hebben afgelegd aan de
kant van de weg wegens een elektrische storing. Het euvel was een los geschoten stekkerverbinding van de dynamo en daardoor werd de accu niet meer bijgeladen. Met behulp van
startkabels weer verder, echter bij grote trillingen van het wegdek schot deze stekker weer
los, zodat ik met behulp van Rudy’s vader via de snelweg eindelijk arriveerde bij de lunchplek.
Na de lunch hebben we e.e.a. geprobeerd goed vast te zetten, echter het benodigde gereedschap en juiste stekkers ontbraken en mede omdat alle Mazda’s en Cobra’s al geruime tijd
hun bolletje-pijltje route aan het vervolgen waren, besloot ik om voor de dreigende regenbuien zonder teveel stroomafnemers huiswaarts te rijden.
Helaas heb ik onderweg nog de ANWB nodig gehad, die met de juiste stekkers e.e.a. heeft
gerepareerd.
Lessons Learned: Wees voorbereid op het onverwachte!!!
Terugkijkend op deze dag.
Ondanks deze vervelende elektrische storing, heb ik genoten van de mooie omgeving en van
de vele blije gezichten van de deelnemende equipes met hun Cobra’s en Mazda’s.
Mijn dank aan de organisatoren van deze unieke dag !!
Groet,
Cor
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Original Cobra Saturday DVD
Mogelijk hebt u wel of niet de gelegenheid gehad om de Original Cobra Saturday afgelopen
jaar in Lelystad te bezoeken. Maar voor alle Cobra liefhebbers is er nu de speciale DVD
over deze dag.
De DVD bevat een film van ruim 50 minuten inclusief de geluiden van deze dag, ook staan
er ruim 500 foto´s op.
De kosten zijn € 11,50 inclusief de verzendkosten of € 10,= als je mij treft tijdens één van
de pubmeetings of ritten van de club.
Als je DVD per post wilt ontvangen, maak dan € 11,50 over aan :
C.J.A. Jansen
Elisabethstraat 6
4931 BD Geertruidenberg
Gironr. 4261026
En wij wensen u veel kijkplezier!
Mvg,
Rocco Jansen
Gert de Beer
Richard Knoop
Cors Snijders
Paper Snake 3-2007
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Evenementenkalender

Gezocht!
Aantal vrijwilligers om CCN evenementen te ondersteunen. Zonder vrijwilligers is dit bijna
niet te doen. Bijvoorbeeld op 21 juli, twee of drie leden die plaats willen nemen in de jury
van het Concours ´d Elegance. Aanmelden bij evenementen@cobraclub.nl
Juli
1
7
15

Pubmeeting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur, Symfonielaan 3,
3438EX Nieuwegein, 030-6300177; www.bigdaddys.nl

Oldtimerdag Kampen, www.steck.nl
Kempen rally, georganiseerd door Cobra Club Belgium

21

15-jarig Jubileum-CCN : American Day in Zandvoort Deelname aan de
“American Day” in de jubileumweek i.v.m. het 50 jarige bestaan van Slotemakers
Antislipschool, in Zandvoort. Activiteiten op deze dag: een compactcursus incl.
een slalomproef (max. 90 deelnemers per dag), Concours ´d Elegance
incl. verkiezing, Clubstands etc.
Inschrijfkosten per equipe (zie PS nr.1-2007 over dit evenement)
Inschrijven via evenementen@cobraclub.nl of 0162-517740,
voor 1 juli 2007. De betaling o.v.v. “Zandvoort” op rekening 522132057 t.n.v.
Cobra Club Nederland te Koningsbosch, voor 1 juli 2007.

Augustus
4-5
Continental Kitcar Show, www.kitcar.be
5
Pubmeeting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur, Symfonielaan 3, 3438EX
Nieuwegein, 030-6300177; www.bigdaddys.nl
10-12
Oldtimer Grand Prix, Nürburgring Duitsland. http://www.nuerburgring.de
19
Rivierenrit georganiseerd door Albert Vooren
24-26
Vehikel Auto & Motor Veemarkthallen Utrecht inl. tel. 030 2258262;
www.vehikel.com
31-08/
Goodwood Revival Meeting – Goodwood, England. Een must voor de classic
1+2-09
liefhebber. Zie http://www.goodwood.co.uk/revival/
September
2
Pubmeeting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur, Symfonielaan 3, 3438EX
Nieuwegein, 030-6300177; www.bigdaddys.nl/
15
Oldtimerdag Alphen a/d Rijn; www.ritzsite.net/otdalphen
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15-jarig Jubileum-CCN : Cobra-Rally (datum onder voorbehoud)
Cobra Rally, Tourrit met wedstrijdelement. Het begint over het algemeen
's ochtends met een briefing, waarna dmv een bolletje-pijltje je het eerste deel v/d
route rijdt. Na de lunch ga je verder met een kaartlees-proef, om door middel van
een bolletje-pijltje naar een eind-bestemming te rijden. 's Avonds is er dan een
gezellige barbecue of diner. Het geheel is heel professioneel opgezet, er worden
mooie, kwalitatief goede gelegenheden aangedaan.
Inschrijfkosten per equipe € ?,= (nog niet bekend)
Inschrijven verplicht, nader informatie volgt!

22

Oldtimerdag Appelscha, http://www.oldtimerdagappelscha.nl/

Oktober
2

Pubmeeting Seizoens afsluiting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur
Symfonielaan 3, 3438EX Nieuwegein, 030-6300177;
www.bigdaddys.nl/

Aankondiging onder verantwoording van betreffende organisatie.
Cobra Club Nederland is niet verantwoordelijk voor afgelasten of gewijzigde data.

Cobra Club Nederland, de organisator en de sponsor zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan
ook en de deelnemer vrijwaart deze tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden door deelname
aan deze bijeenkomsten.
Ideeën of suggesties
Zijn natuurlijk altijd welkom. Aanmelden bij evenementen@cobraclub.nl
Alle evenementen welke vet gedrukt zijn, worden ondersteund door de club.
Voor meer inlichtingen

Rocco Jansen; Evenementencoördinator.
0162-517740
evenementen@cobraclub.nl

Mededeling
Helaas is het niet meer mogelijk om tijdens het bezoek aan een pubmeeting bij Big Daddy´s te genieten van een consumptie die u door de CCN wordt aangeboden.
Ook niet CCN leden blijken hier gebruik van te maken.
Op vertoon van u CCN Clubpas krijgt u wel 10% korting.
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Evenementenkalender

Aankondiging onder verantwoording van betreffende organisatie.
Cobra Club Nederland is niet verantwoordelijk voor afgelasten of gewijzigde data.
Cobra Club Nederland, de organisator en de sponsor zijn niet aansprakelijk voor welke
schade dan ook en de deelnemer vrijwaart deze tegen schade en aansprakelijkheid jegens
derden door deelname aan deze bijeenkomsten.
Opmerking :
1ste zondag v/d maand (april t/m oktober): Pubmeetings bij Big Daddy´s.
Helaas zijn er dit jaar, vanwege problemen met andere evenementen, vanuit de gemeente
enkele eisen gesteld:
•
Geen afzettingen op parkeerplaats
•
Geen kraampjes buiten
•
Geen overlast veroorzaken
Deze eisen gelden voor alle “evenementen” die plaatsvinden bij Big Daddy´s.
3de Zaterdag/Zondag in maand een tourrit of ander CCN-evenement (of andere dag, indien
vrij)
April en juli zijn vrij (zie kalender, dus meld uw tourrit of ander evenement aan).
Ideeën of suggesties
Zijn natuurlijk altijd welkom. Aanmelden bij evenementen@cobraclub.nl
Alle evenementen welke vet gedrukt zijn, worden ondersteund door de club.
Voor meer inlichtingen
Rocco Jansen; Evenementencoördinator.
0162-517740
evenementen@cobraclub.nl
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15-jarig Jubileum Cobra Club Nederland
Zaterdag 21 juli American Day in Zandvoort
De aanvang dagelijks van dit evenement is 09:00 uur en de afsluiting is rond 17:00 a 17:30
uur. De ochtendgroep volgt de compactcursus ´s ochtends en zij doen ´s middags de slalom.
Voor de middaggroep is het programma juist andersom. Het evenement heeft voor beide
groepen dus een ochtend en middag programma.
U dient dus de gehele dag aanwezig te zijn om aan het volledige programma te kunnen deelnemen.
Het is niet verplicht om met een Cobra te komen, maar wordt wel op prijs gesteld. Als u niet
in het bezit van een Cobra bent, kunt u toch deelnemen aan deze dag. Bij slecht weer kunt u
dus gewoon met u eigen auto komen.
Bereken het bedrag dat u moet overmaken
Omschrijving

Bedrag

Subtotaal

Parkeerplaats (Cobra of andere auto)

€ 5,=

€

Compactcursus per persoon
(eerste dertig inschrijvingen zijn gratis, max. één gratis per lidmaatschap, neem hiervoor contact op met de
evenementencoördinator!)
Lunch per persoon

€ 50,=

€

€ 10,00

€

Totaal over te maken aan CCN
onder vermelding van Zandvoort

€

Beperkt aantal plaatsen nog beschikbaar, meld u dus snel aan !
Aanmelden via evenementen@cobraclub.nl of 0162-517740.
De betaling o.v.v. “Zandvoort” op rekening 522132057 t.n.v. Cobra Club Nederland te Koningsbosch.

De cursus wordt gevolgd in de auto´s van de
anti-slipschool en niet in u eigen Cobra !!!
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Kempenrally
Zondag 15 juli 2007
Met de Cobra’s trekken we weer grensoverschrijdend de Kempen in. Niet alleen de leden
van de Cobra Club Belgium, maar ook leden van de Cobra Club Nederland worden hierbij
uitgenodigd.
We hebben een mooie tourrit van ongeveer 150 kilometers uitgestippeld door het noordoosten van de Antwerpse Kempen met een omweg langs enkele Nederlandse dorpjes en
wegen.
De bijeenkomst is te Zandhoven, nabij Antwerpen, rond 11:00 uur, waarna we
’s eerst een hapje eten voor het vertrek om 13:00 uur.
Tegen 17:30-18:00 uur komen we terug aan in Zandhoven, waar we dan aan de barbecue
vliegen.
De kosten voor deze tourrit bedragen per persoon € 35,=. Hier zijn het middageten, routeboek en de barbecue met dranken inbegrepen.
Voor degenen die tegen 13:00 willen aanpikken, en het middagmaal niet wensen, bedraagt
de bijdrage € 23,= per persoon voor het routeboek en de barbecue.
Reserveren is noodzakelijk. Dit kan door storting vóór 7 juli 2007 van het totaalbedrag
met vermelding van het aantal personen op de rekening van de Cobra Club Belgium.
Cobra Club Nederland leden nemen best contact op met mij op in verband met bankgegevens.
Met vriendelijke groet,
Cobra Club Belgium
Willy Lambrechts
info@lbcars.be
of
+32 (0)3 484 48 31
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Stikstofvulling
De Swifty Snaker’s Cobra rijdt al jaren rond met stikstof in de banden!
Steeds meer hoor je over het vullen van de banden van auto’s en de Camper met stikstof in
plaats van het vullen met gewone lucht.
In de luchtvaart is het al langer gebruikelijk dat de banden met stikstof worden afgevuld.
De voordelen zijn:
- Banden die met stikstof zijn gevuld, blijven driemaal zo lang op spanning.
- De banden worden minder snel warm
- De banden slijten minder snel, omdat de spanning constant blijft
- De velg zal niet gaan roesten, omdat stikstof geen water bevat
- Bovendien is stikstof veiliger bij explosies en brand.

"Waarom vliegtuigbanden vullen met stikstof en niet gewoon met lucht?
Gewone lucht bevat naast stikstof ook zuurstof en vocht. Beide zijn ongewenst in een
band. Zuurstofmoleculen zijn kleiner dan stikstof en diffunderen daardoor gemakkelijk
door het rubber van de band. Daardoor neemt de spanning van de band af. Banden die met
stikstof zijn gevuld, blijven driemaal zo lang op spanning. Zuurstof kan er bovendien voor
zorgen dat onderdelen binnen in een band oxideren. De hoge temperaturen die optreden bij
een landing, maken het extra belangrijk om oxidatie te beperken. Daarnaast is vocht onhandig bij de grote temperatuurschommelingen die een vliegtuig ondergaat. Het zou op
grote hoogte gedeeltelijk bevriezen. Dat vermindert de bandenspanning. De stukken ijs in
de banden kunnen ook zorgen voor een onbalans bij het landen. Stikstof wordt pas vloeibaar bij 196 graden onder nul. Bovendien is stikstof veiliger bij explosies en brand. Het
reageert niet met andere stoffen. Stikstof wordt niet alleen voor vliegtuigbanden gebruikt,
ook in de racerij en bij caravans is het een veel gebruikt gas om banden op te pompen."

Groot voordeel van stikstof boven zuurstof is dat de spanning in met stikstof gevulde autobanden veel beter op peil blijft, hetgeen forse besparingen oplevert in de vorm van brandstofverbruik en verminderde bandenslijtage. Uit onderzoek door de branche organisatie
VACO blijkt dat 56 procent van de Nederlandse automobilisten met te zachte banden
rondrijdt.
Veel gestelde vragen over stikstof:
1. Waarom verliest een band gevuld met stikstof minder snel spanning dan een
band die gevuld is met gewone lucht?
In gewone lucht zit zuurstof. Zuurstofmoleculen zijn kleiner dan stikstofmoleculen. De
zuurstofmoleculen gaan langzaam maar zeker vanwege hun kleine afmeting door het
rubber van de band naar buiten. De spanning in de band wordt dus lager. Stikstofmoleculen zijn groter en kunnen dus minder snel door het rubber naar buiten.
2. Wat is het gevolg van een te lage bandenspanning?
Een te lage bandenspanning, ook wel onderspanning genoemd, heeft grote gevolgen.
Ten eerste ontstaat er door een te zachte band een hogere rolweerstand van de band op het
wegdek. Hierdoor neemt het verbruik van brandstof fors toe (dit is schadelijk voor het
milieu en de portemonnee)
Ten tweede slijten banden sneller, 20% onderspanning leidt ertoe dat een band gemiddeld
30% minder lang meegaat.
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3.
Kan een band die gevuld is met stikstof worden bijgepompt met gewone lucht?
Ja, dit is geen probleem. De verhouding stikstof/gewone lucht (zuurstof) wordt hierdoor
natuurlijk wel groter, waardoor het positieve effect van stikstofvulling in de band minder zal
zijn. In principe is het beter en verstandig om, mocht dit nodig zijn, de band met stikstof bij
te pompen. Het bijpompen van banden met stikstof is bij Profile Tyrecenter gratis voor
personenwagens.
4.
Waar wordt stikstof in banden nog meer toegepast?
Reeds vele jaren wordt er van stikstof in de vliegtuigindustrie en de Formule 1 gebruik
gemaakt. Een belangrijke reden om voor de vliegtuigbanden en Formule 1 banden stikstof
te gebruiken is het feit dat stikstof de (prettige) eigenschap heeft om warmteontwikkeling
tegen te gaan. Omdat stikstof in de band een homogeen mengsel is, is de uitzetting een stuk
minder; met andere woorden: de temperatuur van gewone lucht (zuurstof) neemt sterk toe,
vooral bij langdurig en zwaar gebruik. in de transportsector is langdurig en zwaar gebruik
van banden eveneens van toepassing. Door gebruik van stikstof wordt warmteontwikkeling
tegengegaan waardoor de lagere temperatuur zorgdraagt voor minder bandenmankementen,
zoals loopvlakseparatie en lekke banden.
Hierdoor is er minder kans op oponthoud onderweg, wat kostenbesparend is.
5.
Is stikstof gevaarlijk?
Neen, stikstof is absoluut niet gevaarlijk. Stikstof is kleurloos, reukloos, niet giftig en kan
niet branden. Bij een klapband is er geen extra gevaar. Klapbanden komen op zich niet vaak
voor, zeker niet wanneer de band is afgevuld met stikstof. Wanneer een band met stikstofvulling klapt, gebeurt er niets anders dan wanneer een band met gewone lucht (zuurstof)
klapt. Voordeel van stikstof bij brandgevaar is er wel degelijk. Mocht bijvoorbeeld door een
vastlopende rem brand ontstaan en de band klapt, dan zal de brand eerder doven dan aangewakkerd worden. Een brand heeft namelijk zuurstof nodig. Door de dosis stikstof in de band
zal de brand doodslaan, dit in tegenstelling tot zuurstof wat een brand juist aanwakkert.
6.
Zijn er kosten verbonden aan het vullen van bonden met stikstof?
Ja, afhankelijk van het soort band (personenwagenband, caravan/aanhangerwagenband,
bestelwagen /camperband, truckband, heftruckband/lucht, landbouwband en motorband)
wordt er bij montage van nieuwe banden een (gering) bedrag in rekening gebracht. Bedoeld
bedrag wordt dubbel en dwars terugverdiend, zoals uit bovenstaande punten blijkt. Bij
reparatie van deze band wordt de band als extra service gratis gevuld met stikstof.
7.
Kan men langskomen om alleen de gewone lucht in de banden te laten vervangen
door stikstof?
Ja, dit is mogelijk.
8.
Ontstaan er problemen met mijn met stikstof gevulde bond als deze met gewone
lucht wordt bijgevuld?
Neen, er ontstaan met zowel de band als de stikstofvulling geen problemen; wel is het aan te
raden om bij eerste gelegenheid bedoelde band bij Profile Tyrecenter te laten vullen met een
nieuwe stikstofvulling.
9. Blijft controle van bandenspanning noodzakelijk?
Ja, dit blijft noodzakelijk. Het is aan te raden om bij Profile Tyrecenter de bandenspanning
minimaal één maal per jaar te laten controleren.
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THE GOLDBERG AIR CONDITIONER
Back in 1946 the 3 Goldberg brothers, Norman, Hyman, and Max invented and developed
the first automobile air-conditioner. On July 17th, 1946, the temperature in Detroit was
97º. The 3 brothers walked into old man Henry
Ford's office and sweet-talked his secretary into telling him that 3 gentlemen were there
with the most exciting innovation in the auto industry since the electric starter.
Henry was curious and invited them into his office. They refused and instead asked that he
come out to the parking lot to their car. They persuaded him to get into the car which was
about 130º - turned on the air-conditioner and cooled the car off quickly.
The old man got very excited and invited them back to the office, where he offered them 3
million dollars for the patent. The brothers refused saying they would settle for 2 million
but they wanted the recognition by having a label "The Goldberg Air-Conditioner" on the
dashboard of each car that it was installed in.
Now old man Ford was more than just a little bit Anti-Semitic, and there was no way he
was going to put the Goldberg's name on 2 million Ford cars. They haggled back and forth
for about 2 hours and finally agreed on 4
million dollars and that just their first names would be shown.
And so, even today, all Ford air-conditioners show on the controls, the names "Norm, Hi,
& Max".
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Showroom
TE KOOP:
Pilgrim Sumo Cobra van eerste eigenaar.
Fabrieksgebouwd uit nieuwe/gereviseerde onderdelen in 1996, kenteken 1980
(Belastingvrij!)
Kleur: rood,
Motor: Ford 2.3 V6, 5-bak,
Interieur: zwart leer met rode bies
Spax instelbare schokbrekers, hallibrand wheels, steenslagbescherming, sidepipes,
verwarming, radio/cd, compleet met dak
Deze cobra is altijd goed onderhouden en met zorg behandeld. Taxatierapport ter inzage.
Voor meer info en foto's graag mailen of bellen c.boumans@home.nl of 06-42143468.
Vraagprijs: €27.950
Met vriendelijke groet C. Boumans
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Brandblusinstallatie
Na aanleiding van een verhaal op het forum van een brandende klassieker en de reacties
daarop is het denk ik een onderwerp wat behoorlijk leeft onder de cobra rijders. Ik heb n.l.
een brandblusser met ringleidingsysteem in de cobra gebouwd,en rijd er inmiddels al ruim
twee jaar mee rond,en ik moet zeggen dat het een gerustellende gedachte is dat je actie kan
ondernemen als het mis dreigt te gaan.
Ik heb zelf in de tien jaar dat ik cobra rij al twee keer geluk !!gehad,een keer brandstof slang
lekkage bij de aansluiting injectoren, dit gebeurde gelukkig bij een koude motor de tweede
keer lekkage in de brandstof slang(pers) die tussen de motor en schutboard loopt,wat bleek
er n.l. aan de hand te zijn;bij de bouw van mijn cobra heb ik voor de veiligheid gepantserde
brandstof slangen gebruikt voor alle flexibele verbindingen, maar wat bleek na een jaar of
zes vertoonde ze allemaal scheurtjes,dit gebeurde tijdens het uit de garage rijden van de cobra ik rook een sterke benzine lucht, je moet er niet aan denken dat je dit overkomt op de
snelweg met flink de gang er in, dus de blusinstallatie moest er komen.
De door mij ingebouwde installatie is van het merk sparco 2.6 ltr 6.33 kg werkdruk 8 bar,
als vulmiddel is afff gebruikt dit middel tast de bedrading niet aan en laat geen vuil achter,
hij is voorzien van vier spuitmonden en twee release kabels, de spuitmonden heb ik alle vier
in het motor compartiment geplaatst, en release handel onder de motorkap en een tussen de
stoelen tegen het achterpaneel op schouder hoogte en aan de tank zelf. Als je ergens parkeert
waar je de boel niet vertrouwd kan je even de borgpen plaatsen dan kan er niets gebeuren!
Het monteren van de installatie is goed te doen één a twee zaterdagen meer zal het niet kosten, als je beschikt over een brug is de leiding onder de cobra monteren een makkie!!!
Volgens de beschrijving moet je een spuitmond in het interieur plaatsen maar heb ik persoonlijk niet gedaan ,ik vind er één extra onder de kap belangrijker ik heb er één voor de
motor,één links en rechts en ééntje tussen de motor en het schutboard waar de brandstofslangen van en naar de tank lopen.
Om het e.e.a. duidelijk te maken heb ik er wat foto's bij geplaatst,de tank past goed in de
kofferbak(pelgrim mk3) leiding via de tunnel release handel interieur, en onder de motorkap, en de positie van de spuitmonden. Ik heb de complete set aangeschaft bij Quapa de
prijs was toen 360 euro wat het nu kost weet ik niet, maar het zal niet veel meer zijn denk ik.
Voor meer informatie kijk ook even in de Paper Snake nr2 van 2005 hier wordt ook over
bovenstaande onderwerp geschreven.
Ik kan jullie niet vertellen of het goed werkt (gelukkig) en dat wil ik ook zo houden, dus
vaak het hele brandstofsysteem controleren is een must!!!
Met vriendelijke groet uit Almelo
Ed&Trix van Gijzen
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Als eerste wil ik me even voorstellen.
Ik ben Maud Baten, 11 jaar oud en ben een dochter van Peter en Jacqueline.
Ik heb ook nog een broer Johnny de bijna 13 jaar is.
Op 17 juni 2007 hadden we een rit van de cobraclub op vaderdag.
Ik had pappa gevraagd of ik dan mee mocht.
We moesten bij van der Valk in Stein bij elkaar komen en er waren
9 cobra’s die meereden.
Van hieruit reden we naar het Drielandenpunt in Vaals via allemaal kleine
weggetjes. Pappa en de rest deden flink scheuren en in tunneltjes extra gas
geven voor het geluid.
Toen we bij het drielandenpunt waren gingen we even zitten op een terrasje.
Wie naar boven in de toren wilde mocht dan naar boven.
Ik ben zelf alleen naar boven geweest, boven waaide je bijna weg.
De wind boven was veel harder dan onder.
Ik heb er ook een paar foto’s van geknipt zoals deze:
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Toen kwam ik weer naar onderen via de lift en kreeg ik een ijsje van pap.
We moesten eigenlijk betalen als we weg gingen van de parkeerplaats.
Maar mijn vader en ik konden met de cobra net onder de slagboom doorrijden en toen hoefden we 2 euro niet te betalen.
Daarna reden met alle cobra’s Epen naar de lunchplaats Ons Krijtlandje.
Van daaruit kon je heel mooi ver weg in het dal kijken.
Toen zijn we doorgereden naar oorlogskerkhof in Margraten.
Ik vond het daar heel leuk want ik was nog nooit in Margraten geweest. Alle
cobra’s stonden achter elkaar in een rij geparkeerd.
Er waren heel veel witte kruisen met allemaal namen op.
Het was daar erg mooi en netjes,
En ook daarvan heb ik een paar foto’s geknipt zoals deze:

Daarna zijn we bij Jack thuis in Grevenbicht nog Limburgse vlaai gaan eten
en koffie en sinas gaan drinken.
Ik vond dat dit een hele leuk rit was!
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Cobrarit
Rivierentocht 19 augustus 2007
Nadat vorig jaar de rit een beetje in het water was gevallen doen we het dit jaar nog een
keer. Misschien met een paar kleine aanpassingen.
De toertocht zal jullie over de (zeer) smalle dijkjes
van onder andere de Lek, de Waal en de Linge brengen in het prachtige rivierengebied van Nederland.
Tussen al die rivieren rijden we door de karakteristieke dorpjes en de prachtige polders in deze omgeving.
Het startpunt is makkelijk te vinden, namelijk het restaurant:
Goudreinet Vuren
De vestiging Goudreinet Vuren is ten zuiden gelegen van
Rijksweg A15 (Rotterdam - Nijmegen) bij afslag 29
(Leerdam/Vuren). (tel 0183 630323)
Jullie worden vanaf 10:00uur verwacht. Een lekker kopje koffie/thee en wat lekkers staat
klaar. Om 11:00 starten we met de tocht . Na ca 1 km stoppen we weer even (ten noorden
van de Rijksweg) bij een tankstation om de dorst van onze Cobra te lessen (Ook LPG).
Tijdens de route wordt de tijd genomen om even rustig te lunchen.
Heb je nog vragen en om aan te geven of je mee wilt rijden:
Albert Vooren
Tel. 0183 402496
Email. Albert.vooren@12move.nl
We rekenen op jullie komst.
Albert en Henriëtte.
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