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Neem nu het artikel van Cees Doets, Lessons learned. Voor velen die
zelf gebouwd hebben, zal het een feest der herkenning zijn. Maar
voor diegenen die willen beginnen met bouwen of al bezig zijn, is het
een waardevol naslagwerk. Het kan ook nieuwe motivatie geven om
weer door te gaan, de draad weer op te pakken. Het artikel van Cees
kwam voort uit een aangenaam gesprek dat ik met hem had op een
pubmeeting, een paar maanden geleden. Zo zie je maar . Want.

Die pubmeetings, dus.
OK, toegegeven, het weer was natuurlijk drie keer niks tijdens de
eerste twee pubmeetings. Maar velen proberen er toch altijd te zijn.
Ik doe dat ook, zelfs al weet ik van tevoren dat ik, door bijvoorbeeld
slecht weer, geen Cobra zal zien.
Maar het leidt soms tot verrassende en interessante ontmoetingen en
gesprekken. En gesprekken, beste mensen, die kun je wel proberen
met je Cobra te voeren, maar het enige wat je terugkrijgt is hooguit
een diep gegrom. Ook wel leuk, natuurlijk, maar een gesprek is het
niet. Dat kun je alleen hebben met de mens achter de Cobra. En dat is
waar ik, als uw razende reporter / redacteur / fotograaf / vormgever,
altijd naar op zoek ben.

Blijf dus komen met jullie verhalen, belevenissen, foto’s. Denk niet:
Wat heeft een ander daar nou aan? Je zult zien dat het juist veel leuke
reacties oplevert, als je je verhaal een keer doet in ons clubblad.
Nu hebben we op 5 september een Speciale Pubmeeting, op een andere locatie dan gebruikelijk. Allemaal komen, hoor! Onze voorzitter
Frank Gruwel vertelt er meer over in zijn stuk op pagina 4.
In dit nummer weer een prachtige Centerfold. Cors, complimenten
voor de auto en het bijbehorende verhaal. Rocco, complimenten
voor de foto’s. Op 25 september heeft Rocco een technische clubdag
georganiseerd en kun je je Cobra op de dyno zetten bij Speed Centre.
Schrijf je in!
Ook het zeer lezenswaardige verslag van Mickel Goossens’ bezoek
aan de de Spa Summer Classics moet apart genoemd worden. En dat
onze Cobra’s keer op keer positieve aandacht weten te trekken, bewijst ook het artikel van Steven van der Stroom. Pro�iciat met je prijs,
Steven! Verder hebben een aantal clubleden zich bij enkele evenementen belangeloos ingezet om anderen een mooie dag te bezorgen.
Allemaal goede PR, waarvan akte en waarvoor dank, namens het
bestuur. Er gebeurt dus een hoop.
Het mag dan wel komkommertijd zijn, deze PaperSnake heeft daar
geen last van!
Veel plezier!
Ron Gillot
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Van de Voorzitter

door Frank Gruwel en... Bestuursmededelingen

CCN komt naar u toe deze zomer!!!

D

it seizoensbegin kenmerkt zich door extreme weersituaties. Viel in Zuid-Frankrijk bij de Europese Cobrameeting nog sneeuw en hagel, net een maand later weet je hier in Nederland niet
meer waar je nog verkoeling kunt vinden. Super cabrio-weer dus.
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Als ik dat oude manneke op het bankje onder de kastanjeboom van het dorpsplein mag geloven, krijgen we
een heel mooie nazomer. Dat zou goed nieuws zijn, want de evenementenagenda is goed gevuld. Overal zijn
bijeenkomsten en ritten. Het belooft dus voor onze hobby een mooi tweede hal�jaar te worden. Waarschijnlijk zullen velen onder u dit lezen vanaf het vakantieadres of vanuit een luie stoel. Geniet van de welverdiende rust; ik maak van de gelegenheid gebruik om u allen een hele �ijne vakantie toe te wensen.
Hopelijk zien we elkaar op 5 september weer op de pubmeeting die dan eens niet in Haarzuilens plaatsvindt,
maar in Ravenstein bij Nijmegen. Meer over deze meeting vindt u hieronder op deze pagina en ook op het
forum wordt hier aandacht aan besteed. Bij deze wil ik dan ook alle leden, die de Club/pubmeetings niet
frequent bezoeken, persoonlijk uitnodigen om ons deze bijzondere dag met uw bezoek te vereren. Wij zien u
graag in Ravenstein!
Hoogachtend, Frank Gruwel
Voorzitter CCN.

Van de Penningmeester

S

inds de vorige update hebben we de heren
J. Jansen uit Nijmegen en J. van de Kraak, wonend in Frankrijk, als nieuwe leden mogen verwelkomen. Het aantal leden is daarmee uitgekomen
op 255. Van 44 daarvan heb ik nog geen e-mail adres.
Dat betekent dat er steeds meer informatie over onze
activiteiten langs je heen gaat.
Geef daarom je e-mail adres door of eventueel dat van een
huisgenoot of andere bekende. Weet je niet of je e-mail
adres bij ons juist geregistreerd is, neem dan even contact
met me op. Dat kan natuurlijk ook om andere gegevens op
te vragen of wijzigingen
door te geven.
Verder wens ik iedereen veel plezier
toe deze laatste
zomermaand(en), met
of zonder Cobra. Wisselvallig weer betekent
tenslotte dat ook regelmatig de zon te zien is!
Met vriendelijke groeten,
Ad van der Burgt
penningmeester

A

ls kersverse voorzitter probeer ik samen
met het bestuur van de Cobra Club goed te
luisteren naar de wensen van onze leden.
Een vaak gehoorde opmerking van bijna iedereen is dat de pubmeetings zo slecht bezocht worden door de leden. Bij navraag krijg ik steevast
de volgende redenen te horen waarom men niet
komt:
• Slecht weer
• Te ver weg
• Ik ben nog aan het bouwen
• Geen zin om op een parkeerplaats te staan
• Ik had andere verplichtingen
Allemaal stuk voor stuk zeer legitieme redenen,
maar voor het bestuur geen reden om stil te gaan
staan, maar juist een extra reden om actief te gaan
kijken en te proberen de meetings positief aan te
passen, zodat een pubmeeting voor de leden en
Cobra-enthousiasten een gezelliger dag en uiteindelijk een ´Must Be There’-dag wordt.
Nu weten wij ook, dat sommige zaken zich ook door
ons niet laten beïnvloeden. Daarom gaan we testen
of een meer decentrale locatie (dichter bij u in de
buurt) in een hogere opkomst resulteert. Daarnaast
is het voor iedereen natuurlijk leuk om eens op een
andere locatie elkaar te treffen. Tijdens de eerste
pubmeeting dit jaar, heb ik als test voorgesteld om
vier meeting locaties in Nederland te zoeken, zodat
PaperSnake 3, augustus/september 2010

In dit nummer:
we landelijk dekkend
zijn en toch bij u in
de regio een meeting hebben.

Haarzuilens
voldoet prima als
locatie voor de
regio Noordwesten Midden Nederland.
Ravenstein kan prima voldoen als locatie voor Zuidoost Nederland, Noord Belgie en West Duitsland.
(dank aan Menno Ykema voor zijn inzet bij het organiseren van de activiteiten rond deze locatie!).
Voor de regio Zuidwest en Noordoost Nederland
gaan we op zoek als de reacties positief zijn.

We zullen als club voor deze meetings ook gaan
proberen u actiever te benaderen om de dag te gaan
bezoeken en de locale media te benaderen om meer
bezoekers te krijgen.
Verder is het leuk als de club op zo’n dag u en uw bijrijder iets extra’s kan aanbieden in de vorm van een
activiteit. Denk aan musea, een rondrit, een speciale
locatie of iets bijzonders tegen een voor leden gereduceerde prijs. ( ideeën zijn welkom)
Om een lang verhaal kort te maken: De eerste stap is
gezet! 5 September: Ravenstein. Een Cobra-arrangement! En een rondrit!
Op het forum vindt u alle nodige informatie over
start- en eindpunt en wat u maar meer moet weten over deze bijzondere pubmeeting.
Hopelijk zie ik u op de meeting aldaar!
Namens het bestuur van de
Cobra Club Nederland,
Frank Gruwel
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Van de Evenementencoördinator

D

e opkomst dit jaar tijdens de pubmeetings blijft achter bij de aantallen van vorig jaar.
Daarom gaan we op zondag 5 september eens wat nieuws proberen. Je kunt hier alles over
lezen in deze Paper Snake en hopelijk zien we jullie op deze dag.

Maar in tegenstelling tot de opkomst bij de pubmeetings, was de opkomst bij de ritten voor het goede doel
juist heel goed. Want zowel op Zaterdag 3 Juli als Zondag 4 Juli, zijn ruim vijftien Cobra´s in actie geweest
voor deze doelen! Was het op Zaterdag voor kinderen met SMA en hun ouders, op Zondag was het de deelname aan de “Good Cause Rally 2010” op het Vliegveld Twente. Daarom wil ik namens het bestuur van de
CCN de leden bedanken die zich hiervoor hebben ingezet.
De komende maanden staat er toch al heel wat op het programma.
Zo zijn er :
• op Zaterdag 28 augustus een extra Open Dag bij Dax Benelux
• Op Zondag 5 september is er een pubmeeting, maar eens op een andere locatie
• Op Zaterdag 12 september is de Open Dag bij Nitrade
• En we eindigen de maand september op de 25e met een technische dag bij het Speed Centre in Geldermalsen. Hoe deze dag in elkaar steekt kun je in deze
Paper Snake lezen
• En op Zondag 3 oktober hebben we al weer de laatste
pubmeeting van dit seizoen, die we net als vorig jaar
feestelijk willen afsluiten.
Verder hoop ik dat tijdens deze meetings en evenementen nu
ook de leden eens komen, die zich niet zo vaak laten zien.
Want ik wil alleen zeggen:
het is echt de moeite waard!
Mvg,
Rocco Jansen
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Lessons Learned

bij de bouw van een FFR Cobra

Tekst en foto’s: Cees Doets

I

n de organisatieleer is de term “lessons learned” (geleerde lessen) een gangbare -Amerikaanse- term voor trainingsprogramma’s
die tot doel hebben mensen te laten leren van de
ervaringen en inzichten van iemand die een bepaald proces al heeft doorlopen, zodat niet iedereen steeds het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.
Wat een dergelijk trainingsprogramma kan opleveren is duidelijk: besparing van tijd, geld, frustratie en
teleurstelling.
Cees Doets laat ons delen in zijn ervaringen, inzichten, problemen en oplossingen die hij opdeed, tegenkwam en vond tijdens de bouw van zijn Factory Five
Cobra. (red.)

hankelijke achterwielophanging),
alle gaten in de
body voorgeboord,
moderne dashboard instrumenten, verwarming,
ruitenwissers.
Mijn achtergrond: in de jaren ’70 repareerde ik
auto’s. Het vervangen van de koppeling, een klep en:
het maken van mijn eigen elektronische (thyristor)
ontsteking reken ik tot mijn grootste prestaties op
dit gebied. Mijn huidige werk heeft helemaal niets
met auto’s te maken en ik heb ook geen ambachtelijk
beroep.
Deze kit komt uit de Verenigde Staten
In Nederland is alles metrisch. Zelfs Fords zijn hier
metrisch: bouten, moeren, schroefdraad; alles. Wij
hebben geen 5/8” steeksleutel. Wij hebben een
steeksleuteltje 15 en daarmee bedoelen we 15 millimeter. Deze kit: veel UNC en UNF.
Een ander verschil met de VS is het krijgen van een
kenteken voor je kitcar. Ik schat dat dat in Nederland ongeveer tien keer zo lastig is als in de VS en
de kosten variëren ergens tussen de € 5000,= en…
gigantisch.

Aannames
Hallo allemaal,
Deze informatie is bedoeld voor mensen die overwegen om een kit te gaan bouwen of die op het punt
staan ermee te beginnen.

Ik heb mijn Cobra net op kenteken
staan. Het bouwen was ontzettend
leuk en een droom die uitgekomen is.
Tijdens het bouwen heb ik heel veel
informatie gekregen via het forum.
Het is nu tijd om iets terug te geven
in de vorm van mijn lessons learned
verhaal.
De kit die ik kocht, was de complete
kit (Mk 3.1 10-2008) met IRS (onaf-

PaperSnake 3, augustus/september 2010

Er zijn goede en slechte aannames. Laten we met de
goede beginnen.

“Geen haast, geen deadlines”
Wel honderd keer werd me gevraagd wanneer-ie
klaar zou zijn. Mijn antwoord was eenvoudig. In mijn
werk heb ik al genoeg te maken met
deadlines. Dit? Dit is een hobby, er zijn
geen deadlines, geen tijdschema’s. Er
is alleen een werkvolgorde. Dat houdt
de kwaliteit van het werk constant.
Voor elk probleem en elke uitdaging is
een oplossing. Laat het maar eens een
dagje bezinken, slaap er een nachtje
over en er komt geheid een eenvou-

‘Geen haast,
geen deadlines...

(vervolg op p. 10)
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Lessons Learned

bij de bouw van een FFR Cobra (vervolg)

diger en daardoor betere oplossing uit. Haal de
tijdsdruk eraf, en je bouwplezier neemt toe. En het
zou wel eens zo kunnen zijn, dat het je uiteindelijk
nog tijd scheelt ook.
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“Test en probeer alles eerst uit”
Probeer alles uit en test alles voordat je onomkeerbare handelingen verricht. Test het elektrische
systeem uit, voordat je het installeert en er later
niet meer bijkunt als blijkt dat er iets mis is. Maak
een proe�je voordat je het vulmateriaal tegen je
dashboardpaneeltje lijmt.
Het is niet makkelijk om een lijm te vinden die dit
ook echt plakt.
Probeer eens een
(dubbele) tromp
te maken in een
leiding en test in
een proefstukje
het maken van een

Tekst en foto’s: Cees Doets

“Wielen en banden”
Ik heb de wielen gekocht van FFR. Dat heeft zichzelf
terugbetaald.
Om een lang verhaal kort te maken: ze passen.
De banden, dat is een ander verhaal.

“Stuurbekrachting, rembekrachtiging en hydraulische koppeling. Is dat nodig?”
De aanname was: nee, laten we het eerst eens zonder
proberen en kijken wat er gebeurt. Mijn antwoord in
deze is dus: Nee. Bij lage snelheden, tot ongeveer 15
km/u, stuurt het zwaar. Bij hogere snelheden dan dat,
is de besturing licht, direct en duidelijk.
Rembekrachtiging
maakt het remmen
minder zwaar, maar de
pedalen zijn racepedalen. Die zijn langer,
waardoor je minder
kracht, maar een langere pedaalslag nodig
hebt.
De (dubbele) koppeling is zwaarder dan die van een
normale auto, maar het is te doen.

nette bocht in een brandsto�leiding. Maak proe�jes.
Test, test, test.

“Maak eerst de kit zoals FFR die geleverd heeft”
Dit maakt het nemen van beslissingen een stuk
makkelijker. De verleiding is groot om vanaf de
eerste dag meteen maar allerlei extra’s, specials
en verbeteringen aan te schaffen. Doe het niet. Zet
eerst de kit in elkaar zoals die van de fabriek komt.
Lees in dit verband ook het stukje “Afwijkingen van
de complete FFR-kit”.

“Bouw in de garage thuis”
Het is heel belangrijk dat je bouwt op een plek
waar je makkelijk kunt komen en gaan. Je kunt beginnen en ophouden op elk gewenst moment. Geen
noodzaak om een bepaalde klus nu meteen af te
maken. En misschien heb je ook nog een gezin?
PaperSnake 3, augustus/september 2010

N.B.: Het kan zijn dat de toepassing van een small
block hiermee te maken heeft. Er is zoveel ruimte aan
weerskanten en aan de voorkant van het blok, dat de
lucht er vrij omheen kan stromen en voor koeling zorgt.

‘Fout,
fout,
fout

“Het hitteprobleem”
Uitgangshouding was: Laten we eerst eens kijken
hoe groot het probleem nu eigenlijk is. Daarom heb
ik geen warmteisolatie aangebracht.
Tot nu toe is dat geen probleem. Je voeten worden
wel warm. Een klein beetje koele luchttoevoer is
meer dan genoeg.

“EFI (elektronische brandsto�inspuiting) vs. Carburateur & “Het Geluid”
Ik heb beide typen in mijn
auto gehad. Allebei 302cu. Het
EFI-systeem is van Powerjection, met CATS.
Op het forum zag ik posts over
de carburateur, als zou het
geluid zoveel mooier zijn dan
dat van een EFI-systeem.
Mijn ervaring is dat de uitlaat de belangrijkste factor
is die het geluid bepaalt.

Aannames

Dat waren de goede aannames. Nu de slechte.

“De complete kit bevat alles wat ik nodig heb behalve verf, wielen, motor, koppeling en versnellingsbak”
Fout, fout, fout.
Ik heb zeker duizend euro gespendeerd aan diverse
boren, draad, connectoren, zij-richtingaanwijzers,
mistlamp, alle dashboardschakelaars, extra remleiding, versnellingsbakolie en ga zo maar door.

“Alle beschikbare tijd die ik heb kan ik gebruiken
om te bouwen”
Ik heb hier niet alle leveranciers bij de hand. Waar
vind ik een nood remkabeltje? Wie verkoopt de
koppelingen die ik voor de brandsto�leiding nodig
heb? Waar vind ik niet-metrische (UNC, UNF) bouten
in hoogwaardige kwaliteit? Ik denk dat ik wel 25%
van mijn tijd bezig ben geweest met zoeken naar de
juiste leveranciers van vervangende en passende
onderdelen. Leveranciers-management vreet tijd.
Om hierop te besparen beveel ik graag een bedrijf als
Breeze aan. (www.breezeautomotive.com)

“De geleverde donor- onderdelen zijn roestig en
komen van de sloperij”
Nee, alles splinternieuw! Overigens, geen garantie
van FFR…
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“Je mag geen onderdelen van de kit overhouden”
Er zijn heel veel extra bouten en moeren meegeleverd. Ook heel veel “voorhetgevaldat”-onderdelen,
zoals wielmoeren, lucht�ilter, olieverversingssetje.
(vervolg op p. 12)
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De FFR bouwbeschrijving

In het Engels, uiteraard.
Over het algemeen is de bouwbeschrijving een goede
handleiding.

Een paar verbeterpunten:
• De gaten voor de verwarmingsslangen moeten
worden geboord voordat het brandschot wordt
bevestigd. Later kom je er niet meer bij. Hiervoor
word je in de handleiding niet gewaarschuwd,
omdat verwarming als een optie wordt beschouwd.
• Als je een small block gebruikt, bedenk dan dat
de Tremec TKO versnellingsbak is bedoeld voor
een big block. Zoek in het manual naar de benodigde modi�icaties (= stukken er van afzagen!)
voor de nieuw aangeschafte versnellingsbak.
• De bouwbeschrijving doet vermoeden dat de
(genummerde) dozen zijn ingepakt in de bouwvolgorde. Niet dus.
12 • De radiator lijkt symmetrisch, maar dat is-ie niet!
De onderkant is de kant waar je de plek vindt
voor de temperatuursensor.
• Het vulmateriaal en de bekleding van het dashboard is nu anders dan wat ik op het forum las.
Het is uit één stuk, niet twee (schuimlaag + bekleding). De gaten in het nieuwe type dashboard
zijn iets te groot. Maak de gaten in de bekleding 1
à 2 mm kleiner, anders valt je instrument zo door
het gat!
• De radiatorsensor wordt nergens genoemd. De
radiator fan wordt niet bediend door de temperatuurmeter, maar door deze sensor of een
handmatig bediende schakelaar. Deze laatste
optie is voorzien in de geleverde kabelboom van
Ron Francis, die overigens voortreffelijk gedocumenteerd is.
• Markeer het centrum van het chassis (het midden tussen het linker- en rechtervoorwiel) voordat je begint met bouwen. Je hebt dit merkteken
later nodig om de carosserie te centreren.

Afwijkend van de FFR kit

Dashboard schakelaars
De geleverde schakelaars zijn te scherp; deze komen niet
door de veiligheidskeuring; bovendien ontbreken de in de
EU verplichte symbolen.
Het nieuw ontworpen dashboard, kijk op:
http://i715.photobucket.com/albums/ww153/
Cees321/07092009625.jpg
Volgende keer gebruik ik dunnere elektriciteitskabel, sluit
ik alle draden op de schakelaars aan en leid ze allemaal
naar een connector die vastzit aan de achterkant van
het dashboard. Op die manier worden de draden naar
de schakelaars niet belast als de boel een beetje trilt of
beweegt en heb je minder storingen.
Bouten zijn te kort
De bouten voor de achterwielophanging zijn te kort; Vei-

FFR- forum

Een goede bron van informatie. Snelle en goede hulp.
Een opmerking is op zijn plaats. FFR stelt de kit die
ze verkopen voortdurend bij. Dat betekent dat problemen die op het forum genoemd worden niet altijd
meer actueel zijn. Bijvoorbeeld:
• De pedal box. Die werkt eenvoudig en makkelijk.
Geen probleem. (Ik kocht de Mk 3.1)
• De remklauwen achter. Op het forum is de
noodkabel horizontaal bevestigd. De mijne gaat
verticaal naar beneden.
• Het vulmateriaal van het dashboard wordt niet
meer uit twee delen gemaakt. Het is nu uit één
stuk.
FFR Helpdesk
Uitstekend. De beste manier om met ze in contact te
komen is telefonisch.
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ligheidsvoorschriften vereisen dat bij het gebruik van
nylock moeren er tenminste twee draadgangen boven
de moer zichtbaar moeten zijn.

http://i715.photobucket.com/albums/ww153/
Cees321/IMG_4123circle.jpg

Bout van de rechter achterbumper
Als je de body op de normale manier wilt demonteren,
moet je de benzinetank gedeeltelijk verwijderen. Dat is
een lastig klusje. Als je de bout in tweeën zaagt en een
lange moer als verbindingsstuk gebruikt, ben je van
dat probleem verlost.
Popnagels/klinknagels
Er is wel enige ruimte voor verbetering van de kwaliteit van de pop/klinknagels. Koop eens een stuk of wat
bij de betere ijzerhandel en vergelijk.

Lekkage
Ik kon een klein lekje bij een banjo�itting bovenop de remcylinder maar niet dichtkrijgen. Ik verving het dunne aluminium ringetje door een zachter, koperen exemplaar. Beter.

Wat ik jammer vind

Plaats van de watertank
De watertank zit aan de binnenkant van paneel F.
Dat is recht boven de dynamo! Overlopend water komt er pal
bovenop terecht. Slecht idee.

Plaats van de accu
Ik plaatste deze rechts vóór in de kofferbak. Twee fouten:
1. Ik ging ervan uit dat deze positie een tegenwicht zou
vormen voor het gewicht van de bestuurder. Dat is fout
omdat daar al rekening mee is gehouden. De aandrijving
is een ½” naar rechts uit het centrum geplaatst.
2. Er was niet genoeg ruimte voor de body, die kwam dus
tegen de accu aan.
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Plaats van het remvloeistofreservoir
Deze is geplaatst tegen het midden van het brandschot.
Zie:
http://i715.photobucket.com/albums/
ww153/Cees321/remreservoir1.jpg
De body en de ruitenwissers vallen over
het reservoir. Je krijgt de dop er bijna
niet vanaf. Als het tankje 25mm lager zit,
is het probleem opgelost.Er
mankeert overigens niks
aan de plaatsing van de
leidingen.
http://i715.photobucket.com/albums/
ww153/Cees321/remreservoir0.jpg
MK3 builders
Een uitstekende aanvulling op de bouwbeschrijving, goede bron
van informatie.
Kijk op: http://www.
mk3build.com/

Breeze
Ik onderkende het belang en
het gemak van dit bedrijf te
laat. Het kan een enorme tijdsbesparing opleveren als je motor,
koppeling en versnellingsbak als
een complete unit aanschaft.
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Versnellingsbak en koppeling
Met gewone auto’s in het achterhoofd, nam ik aan dat het verwisselen van de koppeling en versnellingsbak erg lastig zou zijn. Ik dacht ook
dat je de motor er los van koppeling

(vervolg en slot: p.36)

Spa Summer Classics – 4 juli 2010

V

14

orig jaar ben ik voor het eerst naar
over de parkeerplaats om te zien wat
Spa Summer Classics geweest op het
daar allemaal voor moois staat. Diverse Porcircuit Spa Francorchamps in
sches stonden daar te pronken, een paar TVR’s,
de Belgische Ardennen. Een geweleen enkele Ferrari maar toen we verder liepen richdig circuit met mooie bochten
ting circuit, kwam er een Aston Martin Rapide aanrijden
en hoogteverschillen. Het was
en dat is natuurlijk ook genieten om zo’n bolide te zien.
vorig jaar zo’n geweldige dag
Op het circuit-terrein was ook genoeg te beleven, maar het
geweest, dat ik er dit jaar ook
viel me wel meteen op dat het een stuk rustiger was dan vorig
bij moest zijn.
jaar. Veel lege stukken, lang niet zo veel race-auto’s, minder
bezoekers. Zal wel aan de crisis liggen, denk ik, dus dat was jamWaren we vorig jaar met enkele
mer.
leden van de Cobra Club, dit
Wat me nog goed was bijgebleven van vorig jaar, was dat je werkeer ging ik met mijn autokelijk overal mocht kijken en komen (behalve op het circuit zelf
maatje Ampy.
natuurlijk), zelfs aan de pitsmuur. Als je bij wijze van spreken
Ampy had ik vorig jaar lekker
je hand uitstak aan de pitsmuur was je hem kwijt door een
gemaakt met mijn ervaringen en
op hoge snelheid passerende race-auto. Zo dicht stond je
belevenissen. En aangezien Ampy ook
er met je neus er op. Pitboxen en pitsstraat was voor
benzine door z’n aderen heeft stromen,
iedereen toegankelijk en je kon dus ook de auto’s
wilde hij er dit jaar ook graag bij zijn. Zo gezegd,
AANRAKEN (van DKW 3-cilinder 2 takt tot
zo gedaan, wij op zondagmorgen naar Spa. Ampy
Cobra) en met de coureurs ouwehoeren.
Zoiets kan volgens mij alleen op Spa-Francorwas getooid in een overhemd met lange
champs. Ook dit jaar was dat niet anders en
spijkerbroek en ik had een overhemd met
Ampy en ik genoten met volle teugen. Alle
korte broek aan. Bij vertrek was het nog
pitboxen in- en uitgelopen, alle auto’s bekedichtbewolkt en was Ampy blij met z’n
ken, aan het hek gestaan voor Eau Rougelange broek en lachte hij me bijkans
Raidillon en op de tribunes gezeten:
uit met mijn korte broek maar hoe
dichter we bij Spa kwamen, hoe
we hebben alles wel gezien denk
blauwer de lucht en hoe groter
ik. Op z’n tijd een natje en een
de grijns op m’n gezicht werd,
droogje genuttigd, de tijd
gezien mijn korte broek en
vloog voorbij. Ampy had van
Ampy z’n lange broek. Net
z’n vrouw de opdracht gekreals vorig jaar was het weer
gen om met echte Belprachtig weer en net als vorig
gische wafels thuis te
jaar was ik weer vergeten me
komen en alle mannen
in te smeren met zonnebrand
weten dat je je vrouw
en net als vorig jaar had ik aan
hoort te gehoorzamen
het eind van de dag een rode
want anders…
kop. Sommige mensen leren
Aan alles komt een
het nooit. Aangekomen bij het
eind en halverwege de
circuit parkeerden we onze auto
4-uurs race zijn we op
en zoals we altijd doen bij autohuis aangegaan. Aan de
evenementen, lopen we dan even
4-uurs race deed ook

“Ampy had van z’n
vrouw de opdracht
gekregen om met
echte Belgische wafels thuis te komen...
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tekst en foto’s: Mickel Goossens

een oranje Cobra mee. Die lag van begin af aan tot
ons vertrek aan kop. Maar ja, wat had je anders verwacht. Hij werd opgejaagd door een Jaguar D-type en
een Ford Mustang GT350. Er reed overigens ook een
Ford GT40 mee maar de bestuurder (geen coureur)
was of een zondagsrijder of errug zuinig op z’n auto
want ik denk dat ik hem met m’n Peugeot nog wel
voorbij had kunnen steken. Of wellicht was het een
milieubewuste rijder en probeerde hij CO2-neutraal
te rijden. Ik heb hem volgens mij niet boven de 1500
rpm horen komen. Ondanks dat het niet zo druk en
mooi was als vorig jaar, hebben we ons toch kostelijk
vermaakt en voor volgend jaar staat dit evenement
weer op de kalender. Dan zijn er hopelijk wel weer
andere clubleden, want die ontbraken deze keer.
Groeten, Mickel Goossens
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Silverstone Classic Sunday 2010
Silverstone Classic Sunday 2010

H

iervoor hoeft u niet helemaal naar Engeland, want op zondag 3 oktober zal het
rond Silverstone Partycenter in Zwanenburg, voor de tweede keer dit jaar, een komen
en gaan zijn van de mooiste in interessantste
oldtimers, tijdens de traditionele SILVERSTONE
CLASSIC SUNDAY
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Tijdens deze altijd weer supergezellige dag is
iedereen, voordat de herfst zijn ware gezicht laat
zien, met of zonder klassieker weer welkom bij
Silverstone in Zwanenburg. Op deze gratis Meet
and Greet kunt u vanaf het terras genieten, onder
het genot van een drankje en een hapje, van al het
moois wat er te zien is.

Een lekker lunchpakket voor onderweg ?
Laat ons dit dan uiterlijk uiterlijk
30 september weten. Wij zorgen er
voor. Een lunchpakket kost € 7,50
p.p.
Als u deze dag wilt combineren met
een gezellig etentje (Lunch, Buffetje
of
A-la-Carte) reserveer dan vooraf, we houden dan een
tafel voor u vrij.

Klassieke voertuigen (Oldtimers en Youngtimers)
Deze dag staat open voor alle vormen van gemotoriseerd klassiek-, maar ook bijzonder vervoer. Denk
aan vooroorlogse exclusieve automerken, maar ook
aan de meer oude vertrouwde verschijningen, zoals
VW, Ford, Opel en Renault.
Ook de wat modernere, bijzondere en
aparte auto’s en natuurlijk ook kitcars zijn
van harte welkom op deze Classic Sunday.
Dit geldt natuurlijk ook voor klassieke- en
speciale
motor�ietsen, brommers en scooters.
Auto-en motorsport
Aangezien de naam Silverstone natuurlijk
onverbrekelijk met auto- en motorsport
verbonden is, zijn ook dit jaar weer raceen rally auto’s en niet te vergeten de klassieke sportmotoren, meer dan welkom.

Ook kunt u, tijdens de Classic Sunday, gratis deelnemen aan de
“Silverstone-to-Silverstone Toerritten”

Familiedag
Over muziek en de inwendige mens zal
niemand zich zorgen behoeven te maken.
Dit is trouwens een dag voor de hele familie, want u kunt bij Silverstone karten op
één van de snelste indoor kartcircuits van
Nederland, of lasergame spelen in Europa’s grootste

Voor dit evenement zijn er twee mooie, uitdagende
ritten uitgezet voor auto’s en motoren. Voor vrachtauto’s is er een speciale route samengesteld.
In de directe omgeving van Silverstone is er ook
voor de klassieke brom�iets- of scooterrijder een
leuk traject uitgestippeld.
Bij Silverstone zijn deze routebeschrijvingen op de
dag zelf te verkrijgen.
Nogmaals, deelname aan deze dag en ook aan één
of meerdere ritten is GRATIS !
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Ook op 3 oktober: Laatste Pubmeeting van dit seizoen in Haarzuilens
lasergame arena. Ook zal voor de kleinste bezoekers
het populaire springkasteel zijn opgebouwd.

Indien u zich als club wenst te pro�ileren,d.m.v. een
vaste stand of standplaats voor een aantal voertuigen, verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig aan ons te
melden, zodat we voor u een plekje kunnen vrijhouden.
Ook deze plaats is gratis.
Voor vragen, standplaats(en) reserveren, of het
bespreken van lunch-/diner mogelijkheden, dient u
contact op te nemen met:

Programma
Datum:Zondag, 3 oktober 2010
Vanaf 10:00 uur bent u welkom bij Silverstone.
Om 20:00 uur zal de Silverstone Classic 2010 worden
afgesloten.
Auto- Motorclubs
Natuurlijk hoort uw klassieke voertuig, of zelfs uw
club, op deze dag niet te ontbreken, want een beetje
zichzelf respecterende auto-of motorclub zet deze
dag in haar agenda en doet (uiteraard) zijn/haar
uiterste best om acte de présence te geven.

Silverstone Entertainment
Tel.:
020-4973858
Vraag naar Abel van Druten of Rob de Leeuw
Fax;
020-4976646
E-mailen kan ook:
avandruten@silverstone.nl
rleeuw@silverstone.nl
Adres:
Silverstone Entertainment
Weerenweg 21-23
1161 AE Zwanenburg
Tel.: 020-4973858
Fax: 020-4976646

Op zondag 3 oktober hebben we de laatste pubmeeting van dit seizoen.
Als bestuur van de Cobra Club Nederland nodigen wij u dan ook graag uit
om dat gezamenlijk en feestelijk af te sluiten.
U bent van harte welkom, met of zonder Cobra, met of zonder partner
vanaf 13:30 uur bij de Vier Balken in Haarzuilens
In overleg met de Chef van “De Vier Balken”
is een uitgekiend arrangement
van heerlijke hapjes en sapjes
voor u samengesteld.

Adres:
De Vier Balken
Brinkstraat 3
3455 SK Haarzuilens
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Cors’ Cobra – een geschiedenis

tekst: Cors Snijders foto’s: Rocco Jansen

I

k heb deze Cobra alweer enige tijd, maar het
was een hele zoektocht om er eentje te vinden die naar mijn zin is. Ieder heeft zo zijn
eigen voorkeuren en dat maakt het niet makkelijk om net die auto te treffen die helemaal OK
is (naar mijn eigen smaak). En zoals elke auto
heeft ook deze een geschiedenis. Dit is, voor zover ik het heb kunnen achterhalen, het verhaal
van deze Cobra.
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Het uitzoeken van de geschiedenis van deze Cobra
was een leuke puzzel. Na enig speurwerk heb ik het
volgende kunnen ontdekken:
De auto heeft jarenlang in Amerika rondgereden.
De Amerikaanse eigenaar had een gewoon kenteken op de auto, maar gebruikte hem voornamelijk
(en niet onverdienstelijk) voor Vintage Races. In
die periode had deze Cobra een Ford 427cu motor.
Deze was �link getuned en is later voorzien van
een Edelbrock ProFlo injectiesysteem. Dat was
gelijk ook het enige moderne aan de auto. Deze
eigenaar heeft samen met zijn overbuurman vele
uren besteed om de motor en de auto op niveau en
succesvol mee te laten draaien in de racerij. In die
periode heeft hij ook Caroll Shelby ontmoet, die
zijn handtekening op het dashboardkastje heeft
achtergelaten.

Alleen deze eigenaar, zijn overbuurman en verder
niemand anders mochten aan zijn “kindje” komen.
Helaas kreeg de eigenaar alvleesklierkanker. Na zijn
overlijden bleek in het testament te staan dat de
auto naar de overbuurman ging. Die heeft er vervolgens een aantal jaren mee gereden (geen races
meer). Ergens in die periode is de auto gecrasht en
opnieuw opgebouwd. De motor is vervangen door
een Ford 351W V8 uit de jaren zestig. Het gereviseerde blok, dat er nu nog steeds in zit, is gestroked
naar 393 cu. Dat is 6,4 l inhoud. Het jaartal was
eenvoudig te achterhalen via het motornummer.
De auto is naar Duitsland gegaan en na een aantal jaren is hij verkocht aan een Nederlander. Van

deze eigenaar heb ik hem overgenomen. Die had
hem formeel niet te koop staan, maar wilde hem wel
verkopen. Via veel omwegen heb ik de Amerikaanse
“overbuurman” gesproken. Hij wist veel te vertellen en vond het prachtig dat ik hem had weten te
bereiken. Hij doet nog steeds aan dragraces, maar
niet meer met Cobra’s. Ook de Duitse eigenaar heb
ik gesproken. Het spoor eindigde bij de Amerikaanse
eigenaar, die helaas is overleden.
Zoals dat altijd lijkt te gaan met een gebruikte Cobra
waren er enkele dingen die aandacht nodig hadden.
Het chassis vertoonde sporen van het race-verleden.
Ik vermoed dat ze een paar keer de grindbak zijn ingegaan. Er zaten oppervlakkige beschadigingen aan
het chassis. Niets ernstigs,
maar roestvrij maken en
opnieuw lakken maakte
het een stuk netter. De
steunen van de achterschokbrekers hadden een
zwaar leven gehad en dat
was te zien. Ook hier was
vervangen de beste optie.
De accukabel was beschadigd en de enige goede
oplossing was (alweer)
vervangen.
Er waren nog een paar aandachtspuntjes en er zullen
er vast nog een paar ontstaan. Dat weet je met een
oude auto met een historie. Het goed afstellen van
de motor was en is, zoals dat heet, een uitdaging.
Dat lijkt nu bijna goed te zijn. Hoeveel vermogen het
blok levert weet ik niet. Laat ik zeggen: genoeg. De
Porsche die onlangs liep te douwen op de oprit van
de snelweg, hield het niet bij toen ik goed op het gas
ging. Je zit erg snel op zeer illegale snelheden. Zelfs
rijdend in de overdrive op de snelweg merk je dat het
blok heel veel koppel heeft. Terugschakelen is niet
nodig, tenzij je echt �link wilt versnellen.
Het geluid van een dikke V8 vind ik prachtig. Daarom
ook mijn voorkeur voor een V8 met sidepipes. Niet
praktisch, maar ik zit te genieten. Wat je niet op de
foto’s ziet zijn de softtop, de zijruiten (echte, niet het
type canvas met ritssluiting) en de tonneaucover. Het
zat er allemaal bij.
Deze Cobra heeft voor mij de juiste uitstraling: dikke
banden, mechanische meters, oude Ford V8, oude
handbak; allemaal oude techniek, maar het gaat als
de spreekwoordelijke brandweer. Prachtig dat ze
zoveel jaren geleden al deze prestaties konden halen
met een auto.

“...in het testament bleek te
staan dat de
auto naar de
overbuurman
ging...

Cors Snijders
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Cors’ Cobra – een geschiedenis
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Centerfold van deze Papersnake: de Cobra van Cors Snijders

Foto: Rocco Jansen

So, what else do they call Cobra?

tekst: Ron Gillot; foto’s: bij elkaar geharkt op het internet

J

aja, ik wéét hoe jullie erover denken. Er is natuurlijk maar één iets op deze wereld dat die
naam verdient en dat is die vierwielige, welgevormde, van wulpse rondingen voorziene schoonheid met – heel vreemd – een diepe, achtcylinder
suboctaaf basstem, waarmee ze toch vele heren en
ook dames als een sirene weet te lokken. Ik tenminste moet mezelf altijd weer aan de mast vastbinden
als ik er eentje in de verte hoor aankomen.
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En toch moeten jullie het maar eens weten. Vroeger of
later kom je er toch achter. En dan is het een hele schok
als niemand je er ooit op voorbereid heeft; je wereldje
stort ineen. Zijn jullie er klaar voor? Hier komt het:
Er zijn ook andere dingen die ze Cobra noemen.

Zo. Het is eruit. Laat dat maar even bezinken.
Tja, mensen kunnen nu eenmaal nooit van iets moois
a�blijven. Het wordt wel het “Me too-effect” genoemd.
Heeft iemand iets leuks verzonnen, iets origineels dat
in de smaak valt, gaan anderen allemaal dingen maken
die erop lijken, maar net mis of net fout zijn. Onder het
motto: ”Beter goed gejat dan slecht verzonnen”.
Zo zijn er dus heel veel dingen die de naam Cobra
dragen. Soms kun je je daar wel wat bij voorstellen. Er
schijnt bijvoorbeeld een slang te
zijn die zo heet. Geen idee waarom, maar goed, zo’n slang heeft
nog wel wat indrukwekkends. Dus
allez, vooruit. Maar wat dacht je
van een komkommer? Ja, u leest
het goed: een komkommer. Ooit
een rondje gereden in een komkommer? Ooit je been gebrand
aan de uitlaat van een komkommer? Of ooit gebeten door een
komkommer in plaats van andersom?
Vreemd.

Deze ‘Cobra’ is van een Amerikaans groentezadenbedrijf. Ongetwijfeld
heerlijk, maar hij rijdt voor geen meter. Denk ik. Eerlijkheidshalve moet ik
zeggen dat ik het niet heb uitgeprobeerd.
Misschien ben ik bevooroordeeld.

“Er zijn ook andere dingen
die ze Cobra
noemen...

En�in, ieder moet dit maar op zijn eigen manier verwerken en het een plekje geven, zoals dat heet.
Om je een beetje af te harden tegen alle would be Cobraverschijnselen die in de boze buitenwereld op je af kunnen komen, hierbij een (onvolledig) overzicht. Inclusief
Cobra-komkommer. Sterkte.
Hm? Wat nou, komkommertijd?
Ron
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4e Oldtimerdag Appelscha zaterdag 18 september 2010 (ingezonden)

D

ubbel koppelingspedaal, met de hand laden
en lossen, zelf lekke banden plakken, met
wind en regen ploegen, zwaar bepakt over de
heuvels �ietsen, een doorgaande hoofdweg over zandpaden. Allemaal kreten die met vervoer van vroeger te
maken hebben.
Het vervoer van vroeger vond onder heel andere
omstandigheden plaats dan vandaag de dag, met alle
elektronische comfort. Een vleugje van deze sfeer
kunt u op 18 september 2010 proeven in het Friese
Appelscha, want dan wordt daar alweer voor de vierde
keer de Oldtimerdag georganiseerd.
Tijdens deze dag zullen, vaak na jarenlange
restauratie, diverse
oude vrachtwagens,
bussen, �ietsen, tractoren, motoren, auto’s, solexen, legervoertuigen,
brommers en stationair
draaiende motoren
van het bouwjaar 1900
tot 1984, weer in volle
glorie te bewonderen
zijn. Sommige met complete lading, anderen
weer met bestuurders
in bij die tijd passende
kleding, weer anderen
met eigenaren die, aan de hand van foto’s, leuke verhalen
kunnen vertellen over hun voertuig.

Er worden ruim 1.800 voertuigen en 18.000 bezoekers uit
geheel Nederland, Duitsland en België verwacht. In 2009
waren er 1.700 voertuigen en 17.000 bezoekers en werd
het grootste 1-daags openlucht Oldtimerevenement van
2009 in Nederland.
Bij de ingang zullen een aantal dames in aangepaste
kleding u verwelkomen. Zij zullen u een tas overhandigen
met diverse informatie, zoals algemene info en reglementen over het evenement. Vanaf dit punt dient u de aanwijzingen van de vrijwilligers te volgen over het plaatsen van
uw voertuig op de daarvoor bestemde plaats cq locatie.
Verscheidene namen van voertuigen zullen verschijnen,
van Lamborghini tot Ford, van Scania tot Puch, van Kreidler tot Batavus.
Dafclub Nederland zal er staan met meer dan 80 oude
Daf’s, ook aanwezig zijn o.a. Kreidler club Nederland,
Simca club Nederland, Citroënclub Friesland.
Tevens is er een toerrit eventueel onder begeleiding van
PaperSnake 3, augustus/september 2010

20-60 km voor alle rijdende voertuigen.
Er is ook een markt waar een zestigtal kramen staan
opgesteld met o.a. materiaal over de historie van diverse
voertuigen, kleding, smeermiddelen en miniaturen. Ook
zal er de gehele dag gezellige muziek ten gehore worden
gebracht. Verder zal Appelscha Radio een live uitzending
verzorgen en zullen er 4 of 5 Nederlandstalige artiesten
een optreden verzorgen. Zelfs aan de kleintjes is gedacht.
Voor hun staat er o.a. een kinderdraaimolen en een
stoomtreintje.
Als extra attractie zullen er na 18.00 uur nog een groot
aantal hete luchtballonnen opstijgen. Ook dit is te aanschouwen vanaf het terrein
Voor de verzorging van
de inwendige mens staan
over het gehele terrein
diverse kramen met eten
en drinken,van patat tot
broodjes en van kof�ie tot
bier. Ook is de ANWB op
het terrein aanwezig om,
indien mogelijk, eventuele
motorische problemen met
uw voertuig op te lossen.

Vanaf 09.00 uur bent u
van harte welkom met uw
voertuig op de Oldtimerdag in Appelscha. U dient
er rekening mee te houden dat u maar via 1 toegangsweg het terrein kunt bereiken. Dit is via de Drentseweg/
Tilgrupsweg. Andere toegangswegen zijn afgesloten. Dit
wordt, door middel van bebording, duidelijk aangegeven.

Bezoekers zijn welkom van 10.00-17.00 uur. Voor de
toegangswegen naar het terrein geldt een parkeerverbod,
er is een speciaal parkeerterrein op loopafstand. Voor
minder validen bestaat er een pendeldienst van en naar
het parkeerterrein.
Indien er nog vragen zijn, dan kunt u, tot 1 dag voor het
evenement, bellen met: 0516-432300. De organisatie,
vrijwilligers en sponsoren van de Oldtimerdag Appelscha
wensen u alvast een leuke en mooie dag toe.
Namens de organisatie van de Oldtimerdag Appelscha,

Reymond Bronts,

Postbus 77, 8426 ZN APPELSCHA
Telefoon: 0516-432300 Telefax: 0516-432629
Internet: www.oldtimerdagappelscha.nl
E-mail: info@bomba.nl
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Rode Kruis Rally 4 juli 2010: Erkenning voor 3jaar sleutelen

T

ja. De Rode Kruis Rally. Rallyrijden en
dan ook nog voor het goede doel, dubbel
graag gedaan dus. Wordt thuis ook extra
gewaardeerd.
Om te beginnen: ik heb veel ritten gedaan maar
nog nooit een rally gereden. Dus een vriend gevraagd om navigator te willen worden, had ie al
eens eerder gedaan, vertelde hij en meteen een
enthousiast: ja natuurlijk!
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Bleek later uiteraard vooral om de rit met de Cobra
te gaan... Zijn beste navigatieprestatie ooit was op
zijn achttiende jaar als laatste equipe aankomen. Maar dat werd pas
onderweg verteld, toen we moesten
overleggen wat bolletje-pijltje nu
eigenlijk was...

ter achteruit kunt springen als je zo schrikt, hilariteit
alom natuurlijk en een knallende start dus.

Prachtige route was er uitgezet, landelijk, dorpjes,
van alles wat. De ochtendroute eindigde bij slot Zeist
in een geweldige buitenlunch.Veel belangstelling
voor alle klassiekers, iedereen alles mooi gepoetst,
veel leuke wagens en mooi weer, dan heb je een hoop
te laten zien.
De middag was een route voor ervaren navigatoren...
Na de ochtendroute waren wij dat ook, natuurlijk,
dus dat ging goed. Op de puzzelletters na dan: niets
gezien, op 3 van de 20 na, wel lekker
maar niet te gek doorgereden.
Een paar auto-alarmpjes af laten
gaan door de 427-donder en samen
met een Alfa Spider gewoon de goede
route gevonden. Dat ging lekker,
jammer dat je er dan alweer veel te
snel bent! Kasteel Oud-Zuilen had
zijn poorten opengesteld voor al het
moois en de berijders daarvan.

“Een paar
auto-alarmA�ijn, dat kwam dus helemaal goed, pjes af laten
we eindigden uiteindelijk in het
gaan door de
middenveld, zelfs zonder alle in te
vullen puzzelletters gezien te heb427-donder...
ben onderweg.
Behoorlijk nerveus, zo vlak voor de
start, namen we ons rallyschild in
ontvangst, met 2 tie-raps. “Voor aan de bumper”,
werd er bij verteld. Moet je net een Cobra hebben
zonder bumpers. Gelukkig was de voorzitter van

het RK bereid om te helpen monteren!
De loco-burgemeester van Maarssen, wethouder
J. Verkroost, startte iedereen en stond links van de
voertuigen. De voorzitter van het RK stond rechts
en had minder geluk, die mooie ochtend. De Ford
427 is nogal heetgebakerd, was nog wat warm van
de rit naar Maarssen en had stiekem wat benzine
gemorst in de uitlaat rechts, zonder dat aan ons te
melden.
Motor keurig gestart, liep mooi rond ook, precies
bij de broek van de voorzitter aangekomen vond de
benzine het tijd om met wat ouderwetse, zeer luide
en vlammende kanonschoten (zeer toepasselijk bij
een kasteel) naar buiten te komen via de sidepipe.
Niemand wist van te voren dat je zomaar twee me-

Napraten met andere “rallyrijders”
onder het genot van een drankje,
brengt natuurlijk de sterkste verhalen met zich mee.
Wie zou er gewonnen hebben? Nou, wij in ieder geval
niet, werd er besloten.
Komt precies op dat moment de voorzitter van het
RK naar ons toe en vraagt “of ik de Cobra eventjes
vooraan bij de borrel” wil parkeren.
Meteen commentaar natuurlijk, wij konden niet gewonnen hebben, je kent dat wel van je rallycollega’s.
Ze zouden een commissie van bezwaar vormen, wie
hadden we omgekocht, etcetera.
Bleek na het vaststellen van de rallywinnaars (nog
van harte!), de prijs voor de mooiste auto naar onze
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door Steven van der Stroom
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Contemporary Cobra 427 te gaan! Dat geeft na drie
jaar noest sleutelen een heerlijk gevoel. Het gaat om
emotie en aantrekkingskracht, blijkt maar weer. Lekker dat ook niet-eigenaren blijkbaar van een replica
van een tegenwoordig onbetaalbaar en uitgedund
origineel, kunnen blijven genieten. Maar goed, dat
wisten wij vertroetelaars toch al langer? Een aanrader dus wellicht voor volgend jaar.
Waarschijnlijk op 3 Juli 2011 te houden, de�initieve
datum volgt nog.
Steven van der Stroom
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Pubmeeting 6 juni: Een bon voor Cor Schiedon
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foto’s: Sylvia van der Meis
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O

p de pubmeeting van 6
juni, eindelijk een beetje
knap weer, maar met toch
nog een pesterig-maar-dat-kande-pret-niet-drukken-buitje, kreeg
Cor Schiedon een bon.
Niet omdat hij te hard gereden had
of zo, maar wel omdat hij hard
heeft gewerkt en zich de afgelopen
jaren op voortreffelijke wijze heeft
ingezet als voorzitter van de Cobra
Club Nederland, hetgeen in een
korte toespraak werd gememoreerd door onze nieuwe voorzitter, Frank Gruwel.

Cor ontving, als blijk van waardering
en dank voor zijn bewezen diensten,
onder applaus van de aanwezigen op het terras
van “De Vier Balken“, een cadeaubon uit handen
van de nieuwe voorzitter.
Cor, bedankt!
Frank, succes!
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Pubmeeting 4 juli: Roel was er ook!

30

..en Jelle maar afstelle...

...small talk about Big Blocks...
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Dream on Wheels, Oostrozebeke (B), 23 mei 2010 foto: Sylvia en Theo van der Meis

O

p 23 mei j.l. vond op het Marktplein in
de aardige Belgische plaats Oostrozebeke het jaarlijks terugkerende evenement Dream on Wheels plaats.

Wil je een uitgebreid verslag en meer fotomateriaal zien van deze dag?

Onze leden Sylvia en Theo van der Meis waren
erbij en stuurden de hieronder geplaatste foto,
waarop alle die dag aanwezige Cobra’s op een rij
gezet zijn.

http://www.autogespot.com/nl/item/7932/
fotoverslag-dream-on-wheels.html

Surf dan naar:

Op de voorgrond, als hekkensluiter, de Ferrari
van Sylvia en Theo.
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Vermogenstestbank vertelt niet alleen over pk’s

Z

aterdag 25 September reizen we met een
aantal CCN-leden naar Speed Centre in
Geldermalsen. Misschien zit jij, beste lezer, daar ook wel bij! Daarom is het leuk om te
weten wat de rollenbank/vermogenstestbank
van Speed Centre allemaal in zijn mars heeft.
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Een vermogenstestbank
geeft de diepste
geheimen van
een motor alleen
maar prijs, als hij
door een deskundige bediend
wordt. In dit
interview met
Jaap van Wuijckhuijse, oprichter
van Speed Centre
in Geldermalsen,
legt hij uit wat er aan de hand van een vermogensbankmeting allemaal aan motorgeheimen ontrafeld kan worden. En vooral: wat “we daarmee
kunnen”.

“Meten is weten”. Deze waarheid als een koe komt
met regelmaat terug in het gesprek en zie je ook
als slogan in het bedrijf hangen. Het tunen van
je motor, teneinde meer vermogen, koppel en
topsnelheid te verkrijgen, is een kostbare aangelegenheid. De eerste extra pk-tjes zijn redelijk
betaalbaar via bijvoorbeeld sportlucht�ilter en
sportuitlaat, maar wil je een forse vermogenswinst, dan komt er veel meer bij kijken.
Het is vaak maar afwachten of de dure motor-/
chiptuning het gewenste resultaat oplevert. Er zijn
gevallen bekend, waarbij het vermogen na het uitgeven van duizenden euro’s aan tuning niet méér,
maar juist minder werd!
Meten is dus weten. Voor Jaap van Wuijckhuijse
begint het leven pas bij deze vaststelling. Grote
hobby van Jaap is techniek in de
breedste zin van het woord.
Van de brom�ietsracers van zijn
zoons opvoeren tot technische
tekeningen van carburateurs,
uitvinden van dingen om het
vermogen maximaal op de weg
te krijgen.
In 1975 aan een groep5 exfabrieks-Ford Capri gewerkt.

Dit artikel, oorspronkelijk van de hand
van Ruud van der Burg van de Super
Seven Club Nederland, verscheen eerder
in het clubblad “SuperB Seven” en is met
toestemming overgenomen en bewerkt
voor de PaperSnake.
Dankjewel Ruud!
Resultaat was met 80 pk minder 3 seconden sneller
dan de snelste fabriekscoureur ooit gereden had.

Jaap van Wuijckhuijse heeft in 1995 de stropdas, na
25 jaar een technische commerciële functie bekleed
te hebben, aan de wilgen gehangen. In deze 25 jaar
altijd zijn ogen en oren de kost gegeven en zo is hem
ook veel gevraagd adviezen te geven bij motorschades aan importeurs voor wat betreft smeerolie, e.d.

Jaap heeft een eenmanszaak, waarbij zijn vrouw
administratieve ondersteuning levert en een helpende hand wordt geboden door stagiairs. Jaap biedt
de mogelijkheid aan stagiairs van
de MTS en HTS om kennis op te
doen, maar ze moeten wel gemotiveerd zijn.

‘Meten is weten. Voor
Jaap van Wuijckhuijse
begint het leven pas
bij deze vaststelling.

Als hij eenmaal aan tafel in “het
kantoor” zit, kan hij uren vertellen over de talrijke gebeurtenissen, die in zijn werkplaats
hebben plaatsgevonden.
Uit heel Europa weten coureurs
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Speed Centre Geldermalsen – CCN Technische Clubdag 25 September
hem te vinden voor een optimale afstelling van hun
auto en ook talloze exotische straatauto’s vinden hun
weg naar zijn testbank. De rode draad daarbij is altijd
de vermogensmeting en de harde feiten die deze
oplevert.

Juist bij klassieke auto’s kan vaak veel worden verbeterd door een nauwkeurige afstelling van ontsteking
en carburatie met behulp van een vermogenstestbank, aldus Van Wuijckhuijse. ‘Heel vaak staart men
zich blind op de afstelgegevens in het boekje. Maar
het is absoluut niet gezegd dat de motor daarmee
ook optimaal presteert. Zo zijn er ook klassiekerliefhebbers, die vinden dat er alleen maar de olie in mag,
die destijds door de fabrikant werd voorgeschreven.
Maar die autofabrikant wist in negentien-zoveel natuurlijk nog niet dat er later veel betere en ook beter
geschikte smeermiddelen zouden worden ontwikkeld.’

De vermogenstestbank

Over het algemeen kun je stellen dat de
vermogenstestbank de snelste manier
is om problemen te ontdekken en op te
lossen. ‘Zoals uit genoemd voorbeeld al
blijkt, is het meten van het vermogen
misschien de primaire functie van een
run op de testbank maar zeker niet de
enige. Het opsporen van storingen en
ontstekingsproblemen, het optimaal
afstellen van het mengsel en het ontstekingstijdstip, het meten van de gemiddelde verbrandingsdruk (om na te gaan
of de motor ten aanzien van zijn potentieel goed presteert) van de motor - het
zijn allemaal zaken waarvoor we de
rollenbank vrijwel dagelijks gebruiken.
Een belangrijk gegeven is de brandstof
/ luchtverhouding. Bij veel nieuwere
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auto’s zie je bijvoorbeeld dat het motormanagement
tot zo’n 3.500 toeren veel te arm afgesteld staat en
daarboven vól rijk gaat. Zo’n motor kàn gewoon niet
mooi lopen. Veelal wordt er gedacht dat de computer
van het motormanagement een precisie-instrument
is dat het òf perfect doet, òf helemaal niet. Niets is
minder waar: wij komen vaak bij identieke auto’s
enorme verschillen tegen. Vaak wordt de klant met
een exemplaar, dat in principe beroerd loopt, door
zijn dealer met een kluitje in het riet gestuurd. Hier
kunnen we hem precies laten zien wat er aan de
hand is.’

De apparatuur bij Speed Centre laat zowel een
statische als een dynamische vermogensmeting toe.
In tegenstelling tot sommige andere bedrijven doet
33
Speed Centre vermogensruns in principe volgens
de dynamische methode, waarbij het vermogen
wordt gemeten aan de hand van de acceleratie van
de massa. In dit geval 1.000 kg massatraagheid plus
naar keuze tussen nul en honderd procent belasting
van de wervelstroomrem met een maximale waarde
van 3500 Nm van de rollenbank. Een complete run
duurt tussen de 6 en maximaal 20 seconden, zodat
de thermische belasting van aandrijfcomponenten en
banden mede door de grote diameter van de enkele
rollen binnen nauwe grenzen blijft. Dat resulteert
volgens Van Wuijckhuijse in een eerlijker meting.
‘Bovendien, moet ik hier de auto van de klant tot het
uiterste gaan tergen? Als die auto stuk moet, dan mag
de eigenaar dat zelf doen’. Het berekende vermogen
aan de krukas wordt altijd als uitgangspunt genomen
en niet het ‘gemeten’ vermogen aan de wielen. ‘Ten
eerste is het vermogen aan de krukas ook wat door
autofabrikanten wordt opgegeven. Ten tweede stijgt
het vermogensverlies in de aandrij�lijn evenredig
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met de snelheid. Als ik een vermogen aan de wielen
op moet geven, moet ik dat dan bij 50 km/h, bij 100
km/h of bij 200 km/h doen ?’
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Aan het einde van de testrun kan snel een diagnose
worden gesteld en wordt zonder problemen extra
vermogen en koppel verkregen door middel van
optimale afstelling van het brandstofsysteem, ontstekingstijdstip enz.
Tevens is een run op een testbank de snelste manier
om defecten en problemen op te sporen, denk aan
ontstekingsproblemen, het optimaal afstellen van het
ontstekingstijdstip en het meten van de gemiddelde
verbrandingsdruk van de motor.
Vaak wordt na een reparatie (bijv. turbo, cilinders,
etc.) de auto op de vermogenstestbank gezet om het
vermogen te meten als check of de reparatie succesvol is verlopen. Als je een sportuitlaat, sport�ilter,
turbo of andere nokkenassen hebt gemonteerd, kan
een vermogensmeting ook interessant zijn. Op het
testrapport vind je onder andere het koppel, vermogen, verliezen, enz. Op een vermogenstestbank kun
je perfect te weten te komen hoeveel vermogen en
trekkracht je auto heeft.
Speed Centre heeft in eigen beheer een computergestuurde testbank ontwikkeld. Hiermee behoren
alle afstellingproblemen tot het verleden. Maar ook
kan men op de testbank storingen lokaliseren en
verhelpen die op de openbare weg niet of moeilijk te
vinden zijn.

Op zoek naar pk’s

Niet alleen klassiekers kunnen jarenlang met een
foutieve afstelling rijden, ook auto’s die zó uit de
showroom komen, blijken nog wel eens te beschikken over “verborgen vermogen”. Door de snelle
testresultaten van de testbankcomputer (binnen 15
seconden) zorgt de perfecte afstelling van ondermeer injectie- en carburatiesystemen en de timing
van het motorblok ervoor, dat de auto optimaal en in
de meeste gevallen ook fors beter presteert.

Probleemanalyse

Nokkenastiming:
Vroege timing -heb je meer power onderin.
Late timing -meer top vermogen.
Veel te vroege of te late timing -over het hele gebied
minder vermogen.
Mengverhouding:
Te arm (meer lucht dan benzine) -hogere temperatuur van de motor, verbranding duurt langer dus
vooral de uitlaatkleppen krijgen het zwaar te verduren en grote kans op detonatie.

Te rijk (meer brandstof dan lucht) -olie verdunning
door de overtollige brandstof in de motor => slechtere smering.
Brandstof tijdstip
Te vroeg –motor wordt te heet, omdat bij een opgaande slag de explosie komt en dus niet het vermogen kwijt kan in de neergaande slag.
Te laat –de verbranding vindt plaats als de kleppen
openstaan, dus grote kans dat ze verbranden.
Het vermogen kan beïnvloed worden door:
Uitlaat:
De tegendruk moet een juiste waarde hebben. Deze
waarde kan worden beïnvloed door de volgende punten: lengte te lang of te kort / diameter te nauw of te
wijd / niet goed afgewerkt, dus extra uitsteeksels / te
veel bochten / glooiingen.
Luchttoevoer:
Als je voldoende lucht wilt hebben bij de brandstof
en op tijd, moeten hier ook regels voor gelden. De
volgende items kunnen roet in het eten gooien: verkeerd lucht�ilter / te kleine luchtinlaat / temperatuur
van de lucht te hoog (ijlere lucht)
De uitkomst van de diagnose kan je zelf aanpakken of
bijv. door Jaap laten uitvoeren.
Jaap houdt zich dus niet alleen bezig met de vermogensbank, maar ook met:
Motormanagement
Uitlaten / systemen
Onderstellen / verlagingsets, e.d.
Rally klaarmaken van auto’s
Rally computers inbouwen, e.d.
De reactie van de mensen die hier komen is erg verschillend. Degenen die voor de racerij komen, willen
echt verbetering en er alles uit halen.
Als er een clubdag is, is het veelal: wat kan hij en wat
zou er gedaan moeten worden om er wat meer uit te
halen, òf: ’eindelijk weet ik nu waarom dit of dat’.
Er zijn maar weinig mensen, die er voor de eerste
keer komen en niet verbaasd staan van de resultaten.
Zowel vermogensuitslag als eventueel diagnose.
Voor de meesten dus: hoe nu verder?
Het grootste vermogen dat Jaap op zijn bank heeft
gehad is een F1 stockcar met 950 pk.
Hierin zat een GM V8-blok met 9,7 liter.
Maar voor de straatversie was de Lola Spyder van de
TVR club ook een hele jongen met 520pk 5,7 liter V8.
Jaap krijgt per jaar vijf tot tien autoclubs over de
vloer. Zo ook de onze, op zaterdag 25 September .
We zijn benieuwd wat de resultaten zijn.
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Speed Centre Geldermalsen – CCNtechnische Clubdag 25 September
En natuurlijk ook of het animo van onze clubleden
groot is. Dit soort testbank/vermogensbankdagen of
clubspecials, kunnen in vorm variëren van het enkel
meten van vermogens-, koppel- en snelheidsmeterijking per auto, tot aan workshops, waarin aan de
hand van metingen verbeteringen worden geadviseerd. Of zelfs kunnen enkele auto’s volledig tot een
optimum worden afgesteld.
In eerste instantie zou je denken dat er alleen auto’s
met benzinemotoren naar een vermogensbank
komen om verbeterd te worden, maar natuurlijk passeren ook dieselmotoren de revue. Dit is ongeveer
10% van het totaal.

Een van de anekdotes die Jaap vertelde, is dat hij een
Spijker uit 1907 had klaargemaakt, welke inmiddels
twee keer aan de rally Peking – Parijs heeft deelgenomen. Deze Spijker heeft op het traject van 12.000
km geen technische problemen gekend en heeft als
enige niet op een autoambulance gestaan. Een mooi
resultaat toch?
Zo was er ook eens een bezitter van een Jaguar MKII,
die had bij binnenkomst een vermogen van 65 pk. Na
een vermogensbank diagnose en wat verbeteringen
ging hij weer naar huis met 215 pk in de pocket. Dàt
zijn nog eens verbeteringen!
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Hoe kun je inschrijven voor deze dag, 25 september bij het Speed Centre?

A

angezien dat we op een afgesloten terrein zitten, is het niet strikt noodzakelijk dat je al rijdend over de openbare weg hiernaar toekomt met je Cobra. Wij willen graag ook de leden die hun Cobra gedeeltelijk hebben
gebouwd of geschorst, de gelegenheid geven om deel te nemen. Dus als je in de gelegenheid bent om je Cobra mee
te nemen op een trailer of oprijwagen, dan kun je ook inschrijven!

Het aantal beschikbare plaatsen om deel te nemen aan deze dag is beperkt tot maximaal 12 stuks.
Dus wees er snel bij, als je wilt deelnemen. De kosten voor deelname zijn € 25,= per Cobra.
Hiervoor wordt je Cobra op de rollenbank gezet en worden er metingen gedaan. Je krijgt hiervan een uitdraai mee.
Tevens zal Speed Centre tijdens de meeting de nodige uitleg en informatie geven en kunnen er vragen gesteld worden.

Dus wil je echt weten hoeveel vermogen je motor levert en wat je kunt doen om je motor beter te
krijgen, meld je dan aan!
Programma :
09:00 – 09:30 Aankomst
10:00 – 12:30 Eerste sessie metingen
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 - 16:00 Tweede sessie metingen

Mocht je niet de gehele dag aanwezig kunnen zijn, meld dan of je in de ochtend- of middag sessie wilt.
Ook ben je welkom zonder Cobra, hieraan zijn geen kosten verbonden. Het is natuurlijk voor ieder lid van de CCN
leerzaam om deze dag bij te wonen. Maar meld je dan wel aan, zodat we hiermee rekening kunnen houden.
Aanmelden bij Rocco Jansen, via events@cobraclub.nl of 0162-517740, vóór 18 september
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Lessons Learned

(vervolg van p.13en slot)

en versnellingsbak uit zou moeten halen. Omdat ik
lang twijfelde over de PK’s, had ik een erg zware
versnellingsbak (Tremec TKO 600) en een heavy
duty koppeling met een zwaar koppelinghuis.
Nu weet ik inmiddels, dat het verwijderen en plaatsen van de complete gemonteerde eenheid van
motor, koppeling en versnellingsbak, minder lastig
is dan het lijkt. Wat ik ook weet, is dat alles boven
de 250PK gevaarlijk is. Dus heb ik de minst krachtige 302 gekocht. Met 350 PK...
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Benzinepomp
De motor was voorzien van een normale brandstofpomp. De instructies zijn duidelijk: plaats de pomp
lager dan de benzinetank, want dan pompt-ie nooit
lucht. Dit lukt alleen niet bij de FFR-Cobra. Ik heb
er geen vertrouwen in, eigenlijk in geen enkele
gewone benzinepomp. De volgende keer bestel ik
meteen een in-line
benzinepomp. Het
grote voordeel daarvan is bovendien, dat
je een leiding en twee
connectoren uitspaart.
Minder kans op lekkages, sneller te bouwen
en: goedkoper.

Banden
Ik bestelde de banden volgens de speci�icaties van
FFR, dat Toyo en Michelin aanraadt. Maar ja, in
Europa hebben ze 315/35/17 niet. Banden zijn in
Europa veel duurder vergeleken met de VS maar de
vervoerskosten van zowel wielen als banden zijn
erg hoog.
Volgende keer gewoon de wielen en de banden
meteen tegelijk met de kit bestellen, dan kan het zo,
hup, mee in dezelfde krat.

Speciaal gereedschap
1. Ik had een pers nodig om de wiellagers in
te persen. De koelkast bood geen uitkomst.
http://i715.photobucket.com/albums/ww153/
Cees321/IMG_3623.jpg
2. Het boren van gaten in roestvrij staal is lastig;
Speciale boor, een solide kolomboormachine en
goede boorolie. Denk bijvoorbeeld aan de gaten
in de overriders.
3. Een boormachine met een haakse kop is erg
nuttig. http://i715.photobucket.com/albums/
ww153/Cees321/27122008036.jpg
4. Cleco’s zij buitengewoon nuttig om verbindingen die geklonken/gepopt moeten worden,
tijdelijk vast te zetten.

5. Een Dremel is ook erg handig om te hebben.

Tips/belangrijk om te weten
Draai bouten niet vast als het nog niet nodig is. Ik
heb elke bout en moer er zeker wel twee keer in en
uit gedraaid.
Hetzelde geldt voor alle panelen. Nadat je je eerste
auto gebouwd hebt, weet je een veel betere bouwvolgorde! Het nadeel daarvan is weer, dat je dus niet
moet vergeten uiteindelijk wel alles goed vast te
zetten!
Zet een merkteken op de bouten die je op moment
hebt vastgezet, bijvoorbeeld met een likje verf.

Het uitlijnen van de achterwielophanging en de
315 banden.
Begin met een globale uitlijning zoals beschreven in
het manual. Bij de �ijnafstelling moet je zorgen dat
je de onderste control arm niet
naar voren beweegt. Als zo’n
correctie nodig is, ga dan naar
de andere kant en verplaats de
onderste control arm daar dan
naar achteren. De reden is dat je
in de wielkasten aan de achterkant veel meer ruimte hebt. Het
wiel zou anders kunnen gaan
aanlopen tegen de body.
Popnagels/klinknagels
Er zijn twee soorten meegeleverd door FFR, lange en
korte. Nu weet ik het.
Het uitlijnen van de aandrijfassen met het chassis.
De aandrijfas zat onder een te scherpe hoek aan het
differentieel gemonteerd. Met een vulplaatje heb ik
het montagepunt voor de versnellingsbak wat hoger
gemaakt, zie:
http://i715.photobucket.com/albums/ww153/
Cees321/26022009224.jpg
De aandrijfas zat een beetje verdraaid met de klok
mee, van bovenaf gezien. Daarom mest het A-frame
een beetje aangepast worden, zie:
http://i715.photobucket.com/albums/ww153/
Cees321/25022009220.jpg

Speling in de stuurstang
Er zat wat speling in de stuurstang. Ik loste dat op
door een voelermaatje tussen de twee delen van het
stuurhuis te schuiven. Dat is maar een zwakke oplossing van het probleem, want de stuurstang kan er nu
helemaal niet meer uit. Bedenk iets beters.
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Het uitlijnen van de body op het chassis
De voorste bevestigingspunten van de body zitten
niet op regelmatige afstanden van het hart. Meet de
hele zaak goed op voordat je de carosserie plaatst!
Kijk op:
http://i715.photobucket.com/albums/ww153/
Cees321/07042009284.jpg
Door gecontroleerd brute kracht te gebruiken, kon ik
nog zo’n 12mm bijstellen…
http://i715.photobucket.com/albums/ww153/
Cees321/08042009289.jpg
De gaten in de body voor de voorruitsteunen
De gaten voor de bevesting van de vooruit werden
een beetje driehoekig van vorm…
http://i715.photobucket.com/albums/ww153/
Cees321/17052009384.jpg
Omdat ik de afdekplaten niet wilde gebruiken heb
ik de ruimte opgevuld met polyesterplamuur en
daarbij plastic plaatjes van 1mm dikte gebruikt om
de nodige ruimte rondom vrij te houden:
http://i715.photobucket.com/albums/ww153/
Cees321/17052009386.jpg

Als de carosserie en het dashboard eenmaal vastzitten, is het bijna onmogelijk om de verwarming, de
ruitenwissermotor en het remvloeistofreservoir
nog los te krijgen omdat je niet meer bij de moeren
aan de achterkant van het brandschot kunt komen.
Bedenk daar vooraf een oplossing voor!

Hoe lang duurt dat nou, de bouw van deze roadster?
Wat ik daarover kan zeggen is dat de volgende zeker
drie tot vijf keer sneller zal gaan. Uit dat antwoord
kun je a�leiden dat ervaring een belangrijke factor is.
Immers: hoe lang heeft de mensheid erover gedaan
om een bruikbare lepel te ontwikkelen? En hoeveel
tijd kost het tegenwoordig om er een te maken?
Zou ik FFR aanbevelen?
Ja, absoluut en zonder enige twijfel. Voor de Europeanen zou ik er aan toe willen voegen: zorg dat je
eerst zekerheid hebt over het verkrijgen van een
kenteken voordat je de kit koopt!
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Cees Doets

(advertentie)

Direct het laatste autonieuws in huis én steun
daarbij je autoclub met een financiële bijdrage!

32%

ing
kort

€ 10

b
je clu
voor

Halfjaarabonnement Autovisie
(13 nrs) voor maar € 35,-

Jaarabonnement Autovisie (26 nrs) voor
€ 60,- + hét Autovisie Jaarboek 2010

42%
kortin
g

€ 25

voor j
e club

Bestel nu!
0800-0121(gratis ma-vr 08.30-16.30 uur)
Bel naar 0800óf ga naar www.autovisie.nl/clubactie
Abonnementen gelden tot wederopzegging en lopen automatisch door tenzij 30 dagen voor vervaldatum schriftelijk,
telefonisch of per e-mail wordt opgezegd. Vanaf januari 2010 kost een jaarabonnement € 84,- bij automatische
betaling (€ 86,50 per acceptgiro). Prijswijzigingen voorbehouden. Aanbieding geldt alleen in Nederland.
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Replica's

•

KitS

•

V8 enginEs

•

Parts

NITRADE is het adres bij uitstek voor alles met betrekking tot Cobra’s.
Nieuwe, gebruikte Cobra’s en Cobra kits u kunt het allemaal vinden
op onze site.
Aanpassingen, montage, revisie en interieurs, alles gebeurd in eigen
beheer!
U wilt uw Cobra laten onderhouden? Dat kan, onze gespecialiseerde
monteurs helpen u graag een handje.
Custom made aluminium koelers? Geen probleem ook daarvoor bent u
bij ons aan het juiste adres.
Leverancier van Chevy/Ford V8 motoren.
Dealer van Intrax Suspension!
Side Pipes en specials worden in eigen huis geproduceerd.

To p a a s s t r a a t 12

•

755 4 T H H e n g e l o
info @ nitrade.nl

•
•

Te l : 0 6 51 7 8 7 3 5 7 o f 0 6 5 0 2 9 4 4 11
w w w. n i t r a d e . n l

w w w.nitrade.nl

Wie zorgt ervoor dat uw droomauto
geen nachtmerrie wordt?

Als er iets gebeurd met uw droomauto doet dat

Voor leden van de Cobra club Nederland zelfs

pijn, heel veel pijn. Als kitcar liefhebbers weten

met 20% extra korting!

wij dat als geen ander. Daarom hebben wij de

Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek over

Klassieker verzekering ontwikkelt: een speciale

onze gezamenlijke passie en over onze perfecte

verzekering voor Kitcars/replica’s en oldtimers.

pleister op de wond, voor als er onverhoopt

Met een uitgebreide dekking en scherpe premie.

iets mocht gebeuren met uw droomauto.

Ook uw auto verzekeringen
zijn voor ons een ABC’tje

Bellesloot 87 - 1483 XC De Rijp - 0299 - 67 22 79 - info@abcassurantien.nl
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Cobra Club Nederland p/a Leo XIII-straat 33, 5171 KC Kaatsheuvel

Regel 1: gebruik
KENDALL motorolie
BORN TO PERFORM

De dragrace funny car sprint in minder dan 5 seconden
over de 410 meter-baan. Eindsnelheid: 500+ km/h.
Motor: aluminium Hemi V8, 8 ltr. Brandstof: nitro.
Vermogen: 7.000+ pk. Olie: Kendall GT-1

Kendall®. Oliën en vetten van Amerikaanse origine waarvan de
kwaliteit wereldwijd is bewezen in alle vormen van transport,
industrie én motorsport.
Kies voor het beste van het beste; gebruik Kendall® motorolie
in de motor in uw Cobra!
Voor info en het adres van uw dichtsbijzijnde dealer:

handel-maatschappij

noviol b.v.

telefoon 024 - 355 2102, fax 024 - 356 2870
www.kendall.nl
e-mail: info@kendall.nl

