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orgen ga ik, samen met nog enkele
ingewijden, naar wat waarschijnlijk de wonderlijkste fotoshoot
wordt die ik -tot nu toe- ooit heb meegemaakt. Ik ga natuurlijk niet vertellen
wat dat is, want dat gaat u pas zien in het
volgende nummer van de PaperSnake, dat
rond de kerstdagen zal verschijnen.
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Ik loop dus een beetje op de zaken vooruit, maar dat komt omdat het
toch echt wel heel bijzonder gaat worden, misschien zelfs een beetje
…gevaarlijk. Heb ik u nu erg nieuwsgierig gemaakt? Mooi, want dat is
wel een beetje de bedoeling, heheh. Daarvoor nog even geduld, dus.
Dan maar even naar de PaperSnake die voor u ligt. Gelukkig is daar
ook weer een hoop aan te beleven.
We hebben een aantal verslagen van clubactiviteiten die zijn geweest
en informatie over activiteiten die gaan komen. Van één activiteit is
het zelfs mogelijk dat die op dit ogenblik, terwijl u dit leest, aan de
gang is. Geldt dit voor u en woont u in de buurt van Hilversum? Laat
dan nu deze PaperSnake uit uw handen vallen en haast u er naar toe,
want op 5 november wordt daar de eerste Kelderavond gehouden,
met als thema: Sleeping Beauties. Helaas, er valt niets anders wakker
te kussen dan uw eigen enthousiasme. Kijk even op pagina 20 en u
begrijpt wat ik bedoel. In hetzelfde artikel wordt u ook gevraagd om
mee te denken over de invulling van de volgende kelderavonden.
Mickel Goossens meldt zich wederom met een verslag van zijn
bezoek aan een auto-gerelateerd evenement. De foto’s die Mickel
maakt, lijken wel iedere keer beter te worden, vandaar dat we ze
flink de ruimte hebben gegeven.

Van grote kwaliteit zijn ook de foto’s van de Cobra van Flea, die deze
keer de centerfold is in de PaperSnake. Let u even op de naam van de
fotograaf, Thomas van Rooij. Talent verloochent zich niet. Van deze
jongeman gaan we nog wel meer horen en zien, mark my words.

In de categorie technische artikelen ook in deze PS weer een bijdrage van Bob Swift en van Maarten Gruwel (ja, inderdaad, familie
van). De laatste met een artikel waarin onder andere gewag gemaakt
wordt van gehaktballen, een wilde boerndochtere en uitlaten van
EPS. Wat dat nu allemaal met elkaar te maken heeft, kan ik hier niet
in het kort uitleggen. U zult het zelf moeten lezen.
Tijdens de technische dag op 25 september jongstleden zette, evenals een twaalftal anderen, ook Cors Snijders zijn Cobra op de dyno bij
Speed Centre. Of zijn hoop en verwachtingen uitkwamen, leest u in
zijn helder geschreven verslag.
Ik wens u veel leesplezier met deze Papersnake.
Ron Gillot
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Evenementen door Rocco Jansen

H

et moge duidelijk zijn dat voor dit
seizoen de meeste evenementen erop
zitten. En, het was machtig mooi!
Maar we hebben nog een paar troeven in de
mouw verstopt en wanneer die eruit komen, ziet
u in de Evenementenkalender hieronder.
Houdt de evenementenkalender ook op het
forum in de gaten voor eventuele updates.

De kelderavonden, waarover elders in dit blad
uitgebreider informatie staat, wil ik graag hierbij nogmaals van harte aanbevelen!
4

Z

oals elders in dit blad al wordt gememoreerd, kon Menno Ykema niet aanwezig zijn
bij de grotendeels door hemzelf georganiseerde toertocht op 5 september jongstleden. De
reden was gelukkig niets vervelends, integendeel. Menno werd kort tevoren voor de tweede
maal vader en tja, dan ben je even ergens anders
veel harder nodig, nietwaar?!
Het bestuur wenst
Menno, Yvonne en
Niek veel geluk met
hun zoon en broertje!
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Bestuursmededelingen
Van de Penningmeester

H

oewel het Cobra seizoen weer zo goed als
voorbij is, hebben ook de afgelopen periode zich weer nieuwe leden aangemeld. We
verwelkomen R. Eijkelenboom uit Epe, A. Lantink uit
Rotterdam en P. van Staveren uit Brielle. We hebben
daarmee momenteel 258 leden, waarvan er 5 hebben
aangegeven per einde van het jaar te bedanken.

Qua financiële status ziet het er ook goed uit. Ik zou
bijna zeggen: te goed. Hebben jullie ideeën voor activiteiten of zo, geef het dan door. Als bestuur hebben
we ook wat ideeën waarover we jullie hopelijk binnenkort weer wat meer kunnen vertellen. Daarnaast
reserveren we ook nog wat voor een groter evenement, waarschijnlijk in 2012.
Tenslotte informeer ik jullie nog graag dat als je je
gegevens wilt controleren of je verhuisd bent, je
even contact met me kunt opnemen, bij voorkeur per
e-mail (penningmeester@cobraclub.nl). Ook voor andere vragen over leden, lidmaatschap, advertenties
of andere registraties binnen de club kan je bij mij
terecht.
O ja. Hieronder:
Mijn Cobra bij Speed Centre op de rollenbank: 328pk
en veel wijzer geworden.
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Mickel Goossens & Co bezochten:

D

e NitrOlympX op de Hockenheimring
in Duitsland. Mijn auto-maatje Ampy
was er al eens geweest en wilde er nog
eens naartoe en vroeg op een gegeven moment
of ik mee wilde en daar was ik wel voor te porren. Het dragracen was het hele weekend maar
we zouden alleen de zaterdag gaan. Nu kom ik
regelmatig langs het Auto en Techniek-museum
in Sinsheim en daar staan o.a. de Franse en
Russische Concordes buiten en die zie je vanaf
de snelweg. Daar wilde ik ook een keer gaan
kijken en omdat we nu toch in de buurt waren
zouden we daar de zondag naar toe gaan.
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Tijdens onze tocht over de parkeerplaats hoorden
we op de achtergrond al de trainingen en kwalificaties van de dragracers en het was dus tijd om het
circuit op te zoeken. Ook daar zaten we in no-time op
onze plaats. We zaten in de blauwe zone en dat was
meteen aan de start dus een mooi plekkie. We zaten
trouwens wel (gelukkig) rechts van de baan en niet
achter de start. De mensen achter de start kregen de
ganse dag de rubberwolken, uitlaatgassen en rookwolken van de race-auto’s te verduren. Die zullen wel
wat koppijn en misselijkheid hebben ervaren. Wij

Het weekend was dus geregeld. 14 augustus rond 8 uur vertrokken we vanuit
Koningsbosch naar Hockenheim. Alles liep
voorspoedig en iets na 11 uur waren we al
in Hockenheim en we stonden ook al snel
geparkeerd. Dat was dus goed geregeld, daar
kan Zandvoort wat van leren want daar is
het een ramp om te komen en te gaan en te
parkeren bij grote evenementen. Bij zulke
evenementen moet je natuurlijk ook even
over het parkeerterrein lopen om te zien wat
daar allemaal voor moois staat geparkeerd
en ook deze keer stond er genoeg moois om
bij weg te kwijlen.

zaten dus aan de rechtse kant van de baan en
konden de burn-outs en starts goed bekijken
en horen. De klassen gingen van junior-dragracers tot het echte werk, de top-fuel dragsters
die met behulp van nitromethaan en methanol
hun kunstjes vertoonden. De junioren kon je
bij wijze van spreken lopend bij houden maar
de top-fuel gingen best vlot van de plek af. De
snelste deed de ¼ mile in 4,80 seconde met
een eindsnelheid van ruim 482 km/h. Best
snel dus zou ik zo zeggen.
Tussen de races door zorgden we goed voor
onszelf door een natje en een droogje te consumeren. In de pauze namen we een kijkje in
het Fahrerlager en zagen we vele teams druk
sleutelen voor de volgende race. Wat een geluid maken die machines zeg. Als je er zo kort
op staat dan rammelen je trommelvliezen in je
oren. Overigens, als die top-fuel dragsters vertrekken dan voel je je borstbeen vibreren door
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en: Museum Sinsheim und Museum Speyer
al dat geweld. Een aparte
ervaring was dat. Maar de
snelste van de dag was
een jet-powered waterstofauto. Je zag de auto wel
staan maar je hoorde niets. Er
kwam een klein pluimpje (waterdamp???) uit de
achterkant maar fluisterstil. De auto was aan het
“opladen” of “druk aan het opbouwen”. Toen begon
het aftellen en bij 0 was de auto ineens verdwenen. Je
hoorde een gebulder maar die racer was zo snel dat
je hem bij de start met je hoofd niet kon bijhouden.
Toen de auto honderd meter weg was kon je hem
wel volgen maar door de snelheid was die zo uit het
zicht. Van 0-600 km/h in ruim 3 seconde. Doe dat
maar eens na maar ja, zo’n snelheid met zo’n bescheiden geluid is toch niet wat je verwacht en hoopt. Bij
zo’n geweld hoort gewoon een flinke bak herrie.
Toen het ging te schemeren begon de spectaculaire
nightshow. Wat je overdag niet of nauwelijks zag
waren de vlammen die uit de pijpen schoten. Als de
dragracers stationair liepen waren het bescheiden
vlammetjes maar als er gas werd gegeven kwamen er
toch indrukwekkende steekvlammen uit de pijpen.
Aangezien de ¼ mile niet helemaal verlicht was,
durfden slechts 2 piloten tot het eind het gas er op te
houden waaronder een vrouw. De rest waren nogal
bang aangelegd en haalden halverwege hun poot
van het gas, MIETJES!!! Ook was er nog een showtje
met motoren en vuur en dat ziet er ’s avonds in het
donker natuurlijk nogal spectaculair uit. Helaas heb
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ik er geen foto’s van vanwege de duisternis
en de afstand. Ook een
geoefend chauffeur met
een klein zeer wendbaar autootje en aardig
wat vermogen toonde
zijn kunsten. Tijdens
een showtje van nog
geen 10 minuten
werden er een paar
achterbandjes opgerookt.
De auto draaide vele donuts en achtjes achter elkaar en bij een van de vele donuts
stapje de chauffeur doodleuk uit z’n auto en ging tussen het publiek zitten om te kijken hoe z’n auto z’n
rondjes draaide om even later weer in te stappen om
z’n Kür verder af te maken. Verder volgden nog wat
shows en kwam er een einde aan de geweldige dag
met een geweldig vuurwerk.
Tijd om te gaan, het was inmiddels al 22 uur geweest
en net zo snel als we op het circuit waren, reden we
ook weer binnen 5 minuten op de snelweg richting
Sinsheim.
We zouden immers de zondag doorbrengen in Museum Sinsheim en Museum Speyer. Na een minuut of
twintig waren we bij Hotel Sinsheim waar de incheckten en na een douche nog wat gingen drinken.
Om 2 uur gingen we maar eens slapen zodat we ons
de volgende morgen fris en fruitig om 9 uur aan het
ontbijt konden melden.
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Na een voedzaam ontbijt liepen we naar het
naastgelegen museum en al bij de ingang
keken we onze ogen uit. Wat een grote verscheidenheid aan tentoongestelde voorwerpen en voertuigen. Zoals je op de foto’s kunt
zien bestaat de verzameling uit alle soorten
transportmiddelen, oorlogsmaterieel, landbouwvoertuigen, kleding enz en dat van
vroeg vorige eeuw tot heden.
Als je buiten komt aanlopen
wordt je overigens al verwelkomd door diverse vliegtuigen
en helikopters die her en der
op de gebouwen en terreinen
staan. Ik kan hier wel een
verhaal maken van alle dingen
die daar stonden maar je moet
maar gewoon de foto’s bekijken, dat zegt genoeg volgens
mij. Wat overigens wel erg
interessant is, is dat er ook
een Brits/Franse Concorde
staat en daarnaast de Russische “Concordski” (Tupolev
TU-144) waar je ook in kunt.
Via trappen in de museumhal
of via buiten kun je naar een
platform waar je weer via
trappen via de achteringang in
die vliegtuigen kunt. De Concordes stonden
echter wel in opstijgende positie dus je moest
tegen een helling op door de vliegtuigen lopen naar de cockpit. De Brits/Franse Concorde zag er niet bepaald modern uit, ook niet in
de cockpit maar vergeleken met de Russische
“Concorde” was het zeer modern. Wat een
oude spartaanse cockpit hadden die Russen
zeg. Je kon trouwens in diverse toestellen,
maar vanwege de tijd en drukte hebben we
niet alles van binnen gezien.

Er stond ook nog de beruchte “Brutus”. Dit is een auto met een 47-liter
BMW vliegtuigmotor. Wat een bakbeest
zeg, een motor met wielen zeg maar. Naast de
auto stond een beeldscherm en daar draaide een
filmpje op waar “Brutus” werd gestart. De auto had
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net als de Cobra sidepipes maar dan van een ander
kaliber. Ook kon er een afdekplaatje die over de uitlaat heen liep, worden geopend waardoor er diverse
gaten in de lengterichting van de uitlaat zichtbaar werden
en als er dan gas werd gegeven dan zag je over de gehele
lengte vlammen uit de gaten en aan het uiteinde van de
uitlaat zich een weg naar buiten zoeken. Wat een geluid en
spektakel. Op YouTube zijn filmpjes te vinden van Brutus
en die zijn zeer de moeite waard van het bekijken.
Nadat we het hele museum hadden bekeken was het tijd
om nog wat inkopen te doen in
de shop en wat te
drinken alvorens we vertrokken naar Museum
Speyer.

Dit is een zelfde soort museum en ze werken ook samen, maar in Speyer zijn weer andere dingen te zien.
Buiten op het plein staan o.a. een onderzeeër, een
andere boot, enkele straaljagers, een Boeing 747 en
een Antonov 124. Het meeste was toegankelijk voor
publiek en wederom weer
mooi en interessant
om te zien.
Er was
ook een
hal met
ruimtevaart
en
12

dar stonden zoals op de foto’s te zien de Russische
space shuttle, de Boeran en een Sojoez-capsule. Op
de eerste etage waren tevens ruimte-kledingstukken
te zien en aan het plafond hing een schaalmodel van
het International Space Station ISS. Maar zoals altijd
vloog de tijd voorbij en moesten we weer op huis
aan. Als ik in de gelegenheid ben dan wil ik er zeker
nog een keer terug maar dan met meer tijd om alles
wat rustiger te bekijken. Dus als je net als ik geïnteresseerd bent in de geschiedenis van transport en
techniek dan zijn deze twee musea zeer de moeite
waardom eens te bekijken. Er is een arrangement dat
bestaat uit een hotelovernachting in Hotel Sinsheim
inclusief entreekaart en Bioscoop/Imaxkaart voor
Sinsheim en Speyer voor 107 euro. Het is een eindje
rijden (ruim 4 uur vanaf Utrecht) maar dan heb je
ook wat. Al met al een zeer geslaagd weekend.		
					
Mickel Goossens

O

p vrijdagavond 5 november aanstaande, begeven zich kleine groepjes van
–meestal– mannen, soms iemand alleen,
terwijl ze schichtig om zich heen kijken, via
tuinhekjes, smalle paadjes en duistere zijingangen naar de kelder van Gert de Beer in
Hilversum. Bel vooral niet aan! You’re doomed!
Dat klinkt als een spannend jongensboek. Tja.
Het gaat natuurlijk wel over onze eigen toyz for
the boyz. De Cobra-Kelderavonden gaan weer
van start. Rocco legt het uit. (red)

14

De Kelderavonden worden bij één van onze leden
thuis georganiseerd. Het adres en tijdstip vind je op
het leden-gedeelte van ons internet-forum. De bijeenkomsten staan telkens in het
teken van een thema, dat ingeleid
wordt door een op dat gebied
deskundige persoon. Er is gelegenheid voor discussie en met
deze uitwisseling van informatie
kan ieder zijn voordeel doen.
De kelderavonden zijn geen gortdroge colleges. Het is vooral ook
een gezellige manier om samen
met andere Cobra-enthousiasten
met de hobby bezig te zijn!
De eerste kelderavond van dit
jaar heeft vooral een ontspannend karakter en is gewijd aan
zgn. “schuurvondsten”, onder de
titel: Sleeping Beauties.
Ard en Arnout op de Weegh
verzorgen deze thema-avond
met een interessante lezing die
ondersteund wordt door veel fotomateriaal. Ze zijn
gespecialiseerd in het localiseren van oldtimers die

–soms tientallen jaren– op vergeten plekken staan
te wachten om weer gevonden en gerestaureerd te
worden. Een spectaculaire “schuurvondst”, die als
de “Dovaz-collectie” bekend is
geworden, hebben ze uitgebreid
beschreven in hun boek “ Het lot
van de slapende Schoonheden”,
dat op deze avond ook tegen een
gereduceerd tarief te koop zal
zijn. Het belooft een bijzondere
eerste kelderavond te worden.
Toegang is gratis, maar neem zelf
een hapje en/of drankje mee om
de gastheer tegemoet te komen.

Ik heb, als evenementencoördinator, alvast twee vervolgthema’s
uitgekozen, waar elke Cobra-rijder wel eens mee te maken heeft:
Verzekeringen en Banden. Ook
heb ik inmiddels contacten gelegd
met ter zake kundige inleiders.

Er is echter voor deze themaavonden ook een inbreng vooraf nodig van onze
leden, namelijk hun specifieke vragen op deze
gebieden. Daarmee kunnen de inleiders dan aan
de slag om hun verhaal zo goed mogelijk voor te
bereiden en aan te laten sluiten op de behoeften
van de bezoekers van de kelderavonden.

Thema 2: Verzekeren van de Cobra

Voor deze kelderavond hebben we ons kunnen
verzekeren van de medewerking van ABC Assurantieën, dat gespecialiseerd is in het verzekeren
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Heb je vragen, opmerkingen of ideeën voor de kelderavonden? Reageer naar : events @cobraclub.nl

van bijzondere auto’s.
•
•
•

Tijdens de bouw, want je hebt alleen onderdelen en geen kenteken
Tijdens transport naar / van de keuring
Als je een kenteken hebt op basis van taxatie:
wat zijn de opties?

Bovenstaande punten komen in ieder geval aan
de orde.

Wat willen onze leden nog meer
weten omtrent het verzekeren
van hun Cobra?
Als je vragen of ideeën hebt, stuur dan een emailtje aan:
events@cobraclub.nl

Thema 3: Banden

We hebben Toyo Tires bereid gevonden om hun
kennis van banden met ons te delen. Maar om
zich goed te kunnen voorbereiden hebben zij
onze hulp nodig. Zouden jullie een antwoord
kunnen geven op:
• Welke bandenmaten zijn populair ?
• Welke profielen?
• Welke types ?
Onderstaande info heb ik inmiddels ontvangen.
Misschien kunnen jullie, beste lezers, hierop
inhaken om meer boven tafel te krijgen:
Mijn banden zijn geen Toyo Tires; Ik heb gekozen
voor: Falken.
De voorbanden zijn : 245 40 ZR 17 tl 95 Y RF
FK452
De achterbanden zijn: 255 45 ZR 17 tl 98 Y FK452

De keuze qua maatvoering hing voor mij af van:
Dat de omtrek van de banden met velgen netjes in
de wielkasten moest passen.
Dat bij het inveren de banden niet wielkast raken.
Dat bij sturen voldoende kleine draaicirkel ontstaat
en toch de band niet de draagarmen of chassis
raakt.
Daarbij vond ik ook nog dat het profiel er mooi
uitziet
Persoonlijk vind ik (te) brede banden gevaarlijk
worden op het moment dat er weinig wieldruk is

(gewicht van de auto) waardoor slippen eerder voorkomt en
de auto onbestuurbaar wordt.

Aldus een inzender.

Verder is voor Toyo de vraag:

Wat wil je weten van banden?
Van enkele leden zijn inmiddels al vragen binnengekomen, die we Toyo kunnen voorleggen op de kelderavond.
Bijvoorbeeld:

Wat is het juiste gewicht per band voordat de grip gevaarlijk
minder wordt. (bij droog weer of juist nat weer). dus kg/cm2
rubber draagvlak?
Is de offset van de velg bepalend voor de wegligging?
Bestaat eigenlijk de ideale band wel?
Wat is de juiste bandenspanning en waar is dit van afhankelijk?
Is de band onbruikbaar na een flinke noodstop (vlakke kant)?
Wat doen stoepranden met de wang van de band.?
Is stikstof nu echt beter of is dit een commercieel verhaal?
Uitbalanceren van de banden hangt volgens mij mede af van
de kwaliteit van de bandenproducent en de kwaliteit van het
rubber; maar wat nu als je die ontsierende gewichtplakkers
aan de buitenzijde (zichtzijde) van je velg moet hebben? Is dit
nog anders op te lossen?
Is het bij een lekke band eigenlijk nog toegestaan cq verstandig om een prop toe te passen met deze hoge snelheidsbandjes?
Kun je je banden beschermen tegen uitdrogen tijdens de
winterstop?
En is het tegenwoordig nog zo dat je ter voorkoming van
platte banden tijdens lange stilstand, beter je auto op kunt
tillen of je velgen demonteren?
En moet dan je bandenspanning juist hoger of lager?

Oftewel: wat willen onze leden nog meer weten over banden en alles wat ermee samenhangt?

Reacties kun je sturen aan : events@
cobraclub.nl
Tot ziens op de kelderavonden!
Met vriendelijke groet,
Rocco Jansen
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I

k ben al jaren een autofreak en was op zoek
naar een auto van mijn eigen bouwjaar:
1965. Zo ben ik lang op zoek geweest naar
een Chrevrolet Stingray C2 van bouwjaar 1965
en heb er ook enkele gevonden, maar ze voldeden niet aan mijn wensen. Ze moesten natuurlijk
wel 100% zijn, zowel motorisch als uiterlijk. Een
paar jaar geleden was ik voor mijn werk in Zweden en hoorde een Geweldig Geluid. Ik keek om
en wist het meteen: deze auto gaat het worden.

Bij terugkomst in Nederland ben ik meteen aan het
zoeken geslagen en kwam zo ook op het Cobra-forum
terecht. Tijdens het zoeken kwam ik in contact met
een paar Cobra-eigenaren en de keuze stond al snel vast.
Het moest een SPF Cobra worden, maar wederom: een
exemplaar dat 100% was.
Ook hier weer diverse Cobra’s bekeken, totdat ik er eentje vond die helemaal naar mijn smaak was: kleur goed,
bouwjaar 1965, netjes gereviseerd en het allerbelangrijkste: het juiste blok, een 427.

“...ik
jare
auto
PaperSnake 4, oktober/november 2010

Op de volgende pagina’s de Centerfold van deze PaperSnake:

tekst: Flea (Jos); fotografie: Thomas van Rooij
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Zoals eerder gezegd: ik ben een autofreak, ik hou
van mooie snelle auto’s. Een tijdje terug had ik voor
mijn dagelijks vervoer een Audi RS6 en was voor
een afspraak in Arnhem. Bij terugkomst stond er een
jongeman foto’s van mijn auto te maken.
We raakten aan de praat en ook deze persoon was
een autoliefhebber. Toen ik hem vertelde dat ik thuis
ook nog een leuke auto had staan, was een afspraak
snel gemaakt. Op een mooie zaterdag heeft deze Thomas een fotoshoot gemaakt van mijn auto.

ben al
en een
ofreak...
PaperSnake 4, oktober/november 2010

Echt geweldige foto’s heb ik van hem gekregen, jullie
zien er hier maar een paar van.

De winter staat weer voor de deur en de Cobra wacht
nu lekker in de garage tot de lente weer aanbreekt.
Ik hoop jullie allen weer te zien op de diverse meetings!
Groeten,
Flea (Jos)

DAX Cobra REM- en VERING UPGRADE, door Bob & Liane Swift

E

nige tijd geleden hebben we het chassis
van onze DAX Cobra, gebouwd in 1993,
stijver gemaakt met behulp van de “DAX
chassis stiffening kit”. (zie: PaperSnake 2, 2010,
p. 16-17, red.). We waren erg tevreden met het
resultaat en besloten om een andere, oude irritatie op te lossen, namelijk het oude remsysteem. De Jaguar XJ 6/12 remmen aan de voorkant werken heel goed en hebben ons nooit in
de steek gelaten. Maar de achterremmen, met
het typische Jaguar binnenremsysteem, hebben
eigenlijk altijd problemen gegeven.
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Iedere winter moest ik de achterremmen demonteren om ze schoon te maken van alle olie en vuil,
opgevangen tijdens het Cobraseizoen, onder meer
afkomstig van lekkages en overstromingen van
radiator, motor en versnellingsbak. We waren ook
niet tevreden over de werking van deze achterremmen.
De nieuwere DAX Cobra’s hebben dit probleem
niet, omdat daarin het remsysteem van de Jaguar
XK40 wordt gebruikt, dat direct achter de wielen is
gemonteerd.

bleem ooit voor ons opgelost, door vier metalen
blokjes te maken die tussen de vering geplaatst
konden worden. Dit werkte goed, maar beperkte
de werking van de achterasophanging als de auto
vol beladen was.
Nitrade had een complete oplossing. We maakten
een deal en Nitrade zorgde ervoor dat onze auto
werd opgehaald en naar Hengelo gebracht.
Eerst ontmantelde Nitrade de achterste Jaguar XJ
remschijven, waarna twee nieuwe drijfassen met
kruiskoppelingen werden gemonteerd. (afb.1)

Daarna werden de compleet gereviseerde XJ 40
achterwielnaven geplaatst over het eindstuk en
vastgemaakt met bouten.(afb. 2)
Deze conversie maakt geen gebruik van de originele XJ 40 remcomponenten. Kijk naar de
rechterkant van de foto. Je kunt zien dat een stuk
aluminium met bouten is bevestigd aan de achterwielnaaf. Dat is de plaats waar de remklauw wordt
gemonteerd. De montage van de schokbreker
volgde daarna.

We zijn naar Hengelo gereden en hebben gepraat
met de jongens van NITRADE (www.nitrade.
nl). We ontdekten dat ze een conversie hadden
ingebouwd in hun Cobra demo-auto. Wij konden goed zien wat ze gedaan hadden. We waren
onder de indruk.
Nitrade heeft ons ook hun nieuwe veersysteem van de firma INTRAX laten zien.

afb. 1

Ze hebben een
set voor ieder
Cobra kitmodel. Een ander
oud probleem
met onze Cobra
was, dat de auto
onmogelijk horizontaal op het
wegdek gezet
kon worden.
De achterkant
was bij volle
belading te laag.
Gert de Beer
heeft dit pro-

Wij hebben gekozen voor de INTRAX RSA schokbrekers, omdat ze volledig verstelbaar zijn. Er is
5cm instelruimte op de schroefdraad van het achterpaar en 3 cm op de voorste. Dat lijkt misschien
niet veel, maar het is genoeg om te voorkomen dat
de auto de grond raakt op een slecht wegdek. Door
het verdraaien van de zwarte knop aan de onderkant van de schokbreker, kun je instellen of je een
stugge, sportieve set up wilt, of een wat zachtere,
meer comfortabele. De bijgeleverde documentatie
geeft alle nodige aanwijzingen en details.
De geventileerde remschijf past nu over de wielmoeren en is vastgemaakt met een bout in de wielplaat. (afb.3)
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afb. 2

Nu kan de remklauw worden gemonteerd. Die past
over de remschijf en is vastgemaakt met twee inbusbouten. (afb. 4)
De voorste remschijven, schokbrekers en remklauwen waren de volgende klussen en ook nieuwe
remleidingen werden geïnstalleeerd. (afb. 5)

Ook de oude remleidingen aan de achterkant van
de auto werden vernieuwd en een variabele remdrukregelaar werd gemonteerd in het motorcompartiment, om de leidingdruk op de achterremmen
te reduceren. Dat is noodzakelijk om te voorkomen
dat de achterwielen blokkeren.
Het remolie-systeem werd gevuld met DOT 5.1 remvloeistof en de auto was zo goed als klaar voor een
proefrit!

afb. 3

De laatste klus was de handremkabel. De twee
kabels van de remklauwen werden aan elkaar
vastgemaakt met behulp van een stalen buitenkabel. Daarna werd de handremkabel aan deze kabel
bevestigd door middel van een draaibaar T-stuk.

Wij zijn zeer tevreden met het resultaat. De remmen
werken uitstekend. De vering werkt fijn, de stand is
perfekt, niet te stijf of te zacht.
Bedankt, NITRADE, voor het goede werk!
Als je interesse hebt in een upgrade van je Cobra,
neem dan contact op met NITRADE via www.nitrade.nl of telefoon 0031-651787357.

afb. 4

afb. 5
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De groeten van

De Swifty Snakers,
Bob en Liane Swift
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Pubmeeting en toertocht 5 september 2010

I

s het nou echt daar? Ja, daar is het echt. Een paar Cobra’s reden eerst een keer heen en
weer, om te kijken of hun tomtommetje ze nu echt wel de goede kant op gestuurd had.
Mijn jongste zoon en ik posteerden ons op de hoek om aanstormende Cobra’s naar de
ventweg van de Nieuwe Ubbergse weg te dirigeren, want de inmiddels gearriveerde auto’s
stonden achter de struiken, uit het zicht. Gelukkig kwam iemand op het lumineuze idee om
met de inmiddels gearriveerde auto’s wat meer naar het begin van de weg te gaan, zodat we
gezien konden worden vanaf de grote weg.
Uiteindelijk verzamelden zich negentien (!) Cobra’s, waarna voorzitter Frank Gruwel de boel
in beweging zette.
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“...uiteindelijk
verzamelden
zich negentien Cobra’s...

PaperSnake 4, oktober/november 2010

foto’s: Sylvia van der Meis, Ron & Olaf Gillot
Het was een prachtige dag. Een strakblauwe lucht
met schapenwolkjes, niet te warm, een licht briesje.
Helaas trof het pechduiveltje toch een aantal van de
deelnemers. Startproblemen, een warmlopende motor, een kapotte dynamo, enfin, het hoort erbij zeggen
ze wel eens, maar als het je treft is er toch echt niks
aan.
Leuk uitgezette toertocht, al waren een aantal mensen al vrij snel even de weg kwijt. Geeft niks, gebeurt
mij ook wel eens, en ik heb niet eens een Cobra. Dus.
Rond Ravenstein was het voor plaatselijke begrippen
extreem druk. Een local op het terras van ’t Veerhuis,
verzuchtte dat hij nog nooit zoveel auto’s op die plek
voorbij had zien komen. En de goede man was toch al
redelijk op leeftijd. Er waren dan ook een kermis en
een markt aan de gang, die trouwens ook de geplande route enigszins in de war stuurden.
En inderdaad, er kwam dan ook van alles langs: de
Zündapp-club (jeugdsentiment), de Solex-club (ook
jeugdsentiment) en een grote groep prachtige Amerikaanse bakken (was het maar jeugdsentiment).
We konden de auto’s parkeren op het terrein van de
havendienst. Dat had Menno Ykema toch maar mooi
geregeld. De eerste Cobra’s kwamen al vrij vlot binnen en daarna bleef het een tijd opvallend lang stil,
totdat die stilte letterlijk verscheurd werd door het
sonore geluid van een colonne Cobra’s, die de één na
de ander het terrein tegenover ’t Veerhuis opdraaiden met Frank, Ad en Rocco in glansrollen als verkeersregelaars.

Genoeglijke gesprekken ontwikkelden zich op het
terras, waar het aan het eind van de middag, ondanks
een dapper dóórschijnend zonnetje, toch langzamerhand wat frisser werd.
Naar verluid beleefde ‘t Veerhuis qua drukte een
topdag in haar geschiedenis en nadat een groot
aantal deelnemers gebruik had gemaakt van een
voortreffelijke maaltijd, ging iedereen tevreden huiswaarts.
Een mooie dag om bij te schrijven in de historie van
de Cobraclub Nederland.
Menno Ykema, die een groot deel van de voorbereiding van deze dag voor zijn rekening had genomen,
kon zelf niet aanwezig zijn, omdat hij kort tevoren
voor de tweede maal vader was geworden.
Menno, bedankt voor je inzet en jij en je gezin:
proficiat met de geboorte van jullie zoon en broertje
Wout!
Ron Gillot

PaperSnake 4, oktober/november 2010
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Een prachtige dag bij EPS in Kiel–Windeweer: Gehaktballen bij de Uitlaat

O

p de Cobra-dag bij Dekra in Uden bleek
m’n 6.4 liter short-stroke Chevy 350-motor een astmatische uitademing te hebben. Te dunne uitlaatpijpen! Bij 3500 toeren
op de rollenbank, gaf de vermogensgrafiek de
geest en kreeg hij het stik benauwd: Hij kon niet
uitblazen. Behandelplan: amputeren en nieuwe
luchtpijpen eronder. Pijnlijk.

24

In 2004 had ik op het Cobra-lustrum een prachtige
demonstratie gezien van EPS uitlaat-specialisten.
Dus: Yes! naar EPS! Op en neer naar Kiel-Windeweer. Brabant–Groningen, 440 km. Zaterdagmorgen, vijf uur uit de veren. Regen, wind en één graad
boven nul. Cobra op de kar en zijn regenjas aan. Bij
Zwolle zijn de vingers weer ontdooid. Voorbij Assen
beginnen er Drentenaren naar ons te claxonneren
en te zwaaien. Vriendelijke lui. De Cobra hoes is aan
flarden gewapperd. Geplastificeerd WC-papier. We
lijken de vliegende Brabanders wel, zo in het grijze,
natte ochtendgloren. Het onmisbare padvinderszakmes klaart de klus.

Full speed door Zuid-Laren. Heb ik nog goede jeugdherinneringen aan: ooit in een discotheek daar,
Ivan Heylen uit België gezien met het onsterfelijke
lied van De Wilde Boerndochtere, ge wit da ‘k oe
gère zie enz. Wat een feest. Wat een koppijn...
Rechtsaf, als de weerlicht de polder in, glijdend
over de natte kleiweggetjes. He hè, en dan, eindelijk
sturen we de parkeerplaats van EPS op. Verdomd!
Te laat! 8.15u. Maar we worden enthousiast ontvangen. Dus: Cobra van de kar, de overheaddeuren
zoeven gelijk open. Grijnzende chirurgen staan al
handenwrijvend klaar. De patient staat enkele minuten later hoog verheven op de operatie-brug.
De amputatie duurt gelukkig maar 5 minuten. Na
intercollegiaal spoedoverleg wordt besloten tot
nieuwe RVS-uitlaten van 2,5 inch onder de auto
en vier eindpijpen van 10 cm. Er wordt ook een
X-verbinding gemaakt om de uitademing van de
linker- en rechtercylinders gelijk in druk en flow te

maken. Verder: extra verstevigingen en ophangingspunten. Geniaal. Het monteren kan beginnen. Alles
wordt extra stevig gelast en trillingsvrij opgehangen.
Intussen genieten we van de bezichtiging van het

prachtige bedrijf van EPS/US-Engines.Het magazijn
met alle RVS onderdelen, wat een hoeveelheden en
modellen! De nieuwe V-8 motoren in kratten, hoog
in stellingen opgeslagen. Het liefst zou ik gelijk een
nieuwe 350 Chevy laten monteren met 500pk. Nu
heeft de Cobra 250pk. Volgende keer dan maar... Zonder fantasie: geen leven! Van 0-100 in 3 seconden en
dan naar Goodwood voor de heuvelklim en eeuwige
roem…
We raken niet uitgekeken en komen ogen te kort.
Het is genieten van hun vakmanschap en hun gezelligheid, het buigen-opde-graad-nauwkeurig.
Als maatwerk ook
even nieuwe koperen
spruitstuk-pakkingen
en klepdeksel-pakkingen erin gezet. Dan is
het twaalf uur, pauze.
Of we wat willen eten.
Het lijkt het zorghotel
wel, waar maak je dat
nog mee. Gehaktbal
met aankleding. En
lekker !!! Als bij je oma!
Te gekke service. ’s Middags worden de uitlaten zo
hoog mogelijk opgehangen, met een bocht om het
oliefilter zodat dat geen frietpan wordt. Extra hoekverstevigers en extra ophangings- en tussensteunen
worden eronder gelast, die daarna netjes zwart
worden gespoten.

“...en lekker! Als
bij je
Oma!

Verrassend zijn de 10 cm lange, sterke ophangrubbers, om de lengte-uitzetting op te vangen. Het
resultaat is geweldig: Een perfect ademend, strak,
trillingsvrij gemonteerd uitlaatsysteem.

tekst & foto’s: Maarten Gruwel
Starten. Spannend. Maar wat een prachtige, volle
bassound is er gecomponeerd. Kippenvel! Ter
verhoging van de feestvreugde en door zijn
enthousiasme, valt de Bugatti-bril van m’n
vriend tussen de aandrijfriem en vergruist in
100 stukken. Ook hebben de specialisten en
passant nog waterslang-koppelingen met een
opgelaste rand gemaakt. Schieten gegarandeerd nooit meer los. Service, service.

Dan: voor de eerste proefrit, de lokale extra drempels-route gekozen. Maar: Geen gekras, geschuur,
gekraak of andere enge geluiden. Ik ben genezen van
mijn drempelvrees. Zonder pillen en in één dag,
door de EPS-methode. Dan, bij het vloeren van
het gaspedaal, grijpt het Toyo-rubber in het asfalt,
springt de brullende leeuw in je nek en lopen de
rillingen over je rug! De Cobra katapulteert sidderend door het groene, in de spiegel snel verkleinende landschap. De adrenaline schiet naar het kwajongensniveau. Op de terrassen draaien de hoofden en
spitsen zich de oren. Duimen gaan omhoog. Dit is het
echte Cobra gevoel!!!

Mensen van EPS-vakwerk, bedankt voor de prachtige
hobby-dag en het geweldige resultaat!
Vriendelijke groet.
Maarten Gruwel
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3 oktober 2010: Laatste Pubmeeting van het jaar. Een waardige afsluiting!
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tekst: Sylvia van der Meis
foto’s: Sylvia van der Meis en Rocco Jansen
et was een prachtige zonnige dag, die laatste
Cobra-meeting van het seizoen in Haarzuilens.
Er was veel opkomst (gelukkig) op de parkeerplaats: er waren 23 Cobra’s, 1 replica Dax Rush,
1 Porsche Speedster replica en 1 Ferrari Modena 360
(kitcar).
Natuurlijk werden daar de nieuwste snufjes besproken en
technische uitwisselingen gedaan.
Ook was deze keer, na lange afwezigheid, Gert de Beer aanwezig samen met z’n dochter met de Yellow Dax Rush.
Na alle uitwisseling met elkaar, kregen wij toch wel trek in
een drankje.
Wij gingen dan ook met z’n allen naar het restaurant, waar
een locatie voor ons was gereserveerd. Daar hebben we
nog gezellig met elkaar kunnen napraten onder het genot
van een heerlijk voorafje, soepje, hapje en een drankje.
Bestuursleden, bedankt hiervoor.

Hierna ging iedereen weer richting huis. We hopen mekaar
in het nieuwe seizoen 2011, in groten getale weer te ontmoeten op de meetings dagen.
Theo en Sylvia van der Meis wensen jullie een klusvolle
winterperiode en een Voorspoedig en Zonnig 2011!

Een impressie door Sylvia van der Meis

slot van een mooi
Cobra-seizoen!
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Speed Centre Geldermalsen: de weg er naar toe en... het resultaat!

O

p zaterdag 25 september hadden dertien
eigenaren zich met hun Cobra verzameld
bij Speed Centre Geldermalsen. Zij hadden het lef om hun trots op de vermogensbank
van Jaap van Wuijkhuijse te laten meten. Jaap
doet niet aan liefdadigheid. Wat hij meet, krijg
je (en alle anderen) te zien. Hij maakt het niet
mooier dan het is. Dit gaat vergezeld van suggesties hoe de waarden voor pk en koppel kunnen worden verbeterd.
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Samen met een goede vriend én technisch geweten
had ik het afgelopen jaar een aantal zaken veranderd aan de motor van mijn Cobra. Daarna voelden
we tijdens het rijden dat de motor veel pk’s heeft
en een behoorlijk koppel, maar hoeveel weet je
niet. Wat we de afgelopen periode hebben gedaan
zal ik beschrijven en het resultaat van de vermogenstest volgt daarna. Het is vooral een kwestie van
keuzes maken met een bepaald doel voor ogen en
vervolgens die keuze consequent vast houden bij
het kiezen van de motoronderdelen.
Het doel was een motor die vanaf stationair flink
trekt, prettig rijdt en toch veel vermogen heeft. Dus
geen race motor die pas bij hoge toeren goed loopt,
maar een auto waar je je vrouw boodschappen mee
laat doen (bij wijze van spreken dan).
Het vertrekpunt:
Ik heb een gebruikte Cobra gekocht, waarvan de
verkoper (geen techneut en geen Cobra-kenner)
vertelde dat de motor een Ford 351W is, vergroot
naar 393ci (cubic inch). Meer wist hij niet. De
motor is dus een stroker. We zagen een Ford 351W
small block, een Edelbrock Pro Flo injectiesysteem,
aluminium Edelbrock Performer koppen (het “kleine broertje” van de Performer RPM koppen) en een
groot luchtfilter. De motor maakte geen vreemde
bijgeluiden, anders dan de zware klappen die zo
typisch zijn voor een stroker. De afstelling kon wel
beter. Het leek overall wel goed te zitten.

Na een paar weken rijden leek het of de motor steeds
slechter ging lopen. Bokken bij lage toeren en hevig
knallen in de uitlaat bij decelereren. Daar word je
niet blij van. Het injectiesysteem is van het type dat
zichzelf afregelt en dat de settings in de loop van de
tijd veranderen/verbeteren is normaal. Echter, in
mijn geval ging de motor juist slechter lopen. Rara,
wat was er aan de hand?
We hadden de volgende redenatie: uit onderzoek
naar de achtergrond van deze Cobra was gebleken
dat er eerst een andere motor in had gezeten. Het
injectiesysteem was vermoedelijk overgezet naar de
nieuwe motor zonder verdere aanpassingen (en af
en toe gereset). Bij dit systeem is het essentieel dat
nokkenas en Eprom (computerchip met settings) in
de motormanagement computer op elkaar zijn afgesteld. Dit heeft te maken met de timing van de inlaat.
De brandstofinspuiting moet op het goede moment,
dus afgestemd op de timing van de geopende inlaat
plaatsvinden. Als de nokkenas en de Eprom niet bij
elkaar horen, zal de motor nooit goed gaan lopen.
Lastig als je niets weet van de nokkenas en daar ook
geen gegevens op staan.

Dus: nieuwe nokkenas kopen en een bijbehorende
Eprom bestellen. Dat laatste is een kwestie van
contact opnemen met Edelbrock in Amerika en met
de gegevens van je nokkenas een nieuwe chip bestellen. De eerste stap is een nokkenas kiezen en dat valt
niet mee. Er is heel erg veel keus. Ik had geen zin om
ook nieuwe koppen te kopen. Het kan beter, maar de
Performer koppen zijn prima om een goed blok mee
de maken. Een nokkenas bepaalt in hoge mate het
gedrag van je motor, samen met de inlaat en de koppen. De inlaat en koppen staan al vast. De Performer
koppen hebben een vermogensband die loopt van
stationair tot 5500 toeren en ze kunnen een lift (van
de kleppen) aan van maximaal .575 inch. In de Performer koppen zitten de klepveren van de Performer
RPM koppen en die kunnen maximaal 6500 rpm aan.
De vermogensband van de inlaat (ook Edelbrock)
past daar bij.

Mijn rijgedrag vraagt vooral om koppel onderin en in
mindere mate maximale pk’s bij heel hoge toeren. Alhoewel ik het wel leuk vind om flink gas te geven en
daarbij veel toeren te maken. Maar ja, je moet kiezen.
Deze koppen leveren hun maximale vermogen ruim
beneden 6000 rpm, maar halen de 6000 rpm wel en
kunnen het ook aan. Daarnaast zijn er bij de keuze
van de nokkenas enkele zaken om rekening mee te
houden. Mijn motor is een stroker, hij heeft 43 ci
meer inhoud dan een standaard Ford 351W (van 5,8l
PaperSnake 4, oktober/november 2010

door Cors Snijders
naar 6,4 l) . Als je een nokkenas in een stroker plaatst
veranderen de basiswaarden enigszins. De vermogenband schuift per 50ci extra inhoud ongeveer 500
rpm naar beneden en de timing van de in- en uitlaat
verandert ongeveer 7 graden bij 50 ci extra. De geadverteerde waarden van de nokkenassen horen bij een
standaard 351W en kloppen niet voor een stroker.
Enkele andere vuistregels voor een nokkenas:
Hoe hoger het aantal graden voor de inlaat en uitlaat,
hoe meer de vermogensband naar boven schuift (en
de motor meer pk’s levert) en hoe onregelmatiger de
motor stationair loopt. Er zijn boeken volgeschreven
over de geheimen van nokkenassen.

Mijn keuze is gevallen op een nokkenas van Comp
Cams, type XR270RF-HR10 uit de Extreme Energy
serie. Die moet veel koppel leveren bij lagere toerentallen. De basiswaarden zijn: vermogensband is 1500
- 5500 rpm, bij een duratie van .050 geldt voor de
intake 218 graden en voor de uitlaat 224 graden (een
Ford motor levert meer power als de duratie van de
uitlaat 6 à 7 graden langer is als de inlaat), lobe separation is 110 graden en hebben een lift van .513. Dat
wordt in mijn stroker 1050 - 5050 rpm bij 224/230
graden. Niet erg wild, goed voor veel vermogen
onderin en prima waarden om lekker te toeren.
De lift is hoger als standaard, maar er is een ruime
marge naar de
maximale lift
Lobe separation *)
Lift van kleppen (in inch)
van de koppen.
114 ° - standaard
.475 en lager – standaard
29
Daar komt bij
112° - m.n. blowers en turbo’s
.475 - .520 – meer vermogen, dagelijks gebruik
dat deze nok110° - soepel koppel en goed vermogen
.520 - .560 – meer vermogen, recreatief gebruik
kenas steilere
108° - sterk koppel en veel vermogen
.560 - .640 – race, wedstrijd toepassing
nokken heeft.
Dit betekent dat
106° - race: vermogensband redelijk smal .640 en hoger – puur voor racerij
hij de kleppen
104° - race: vermogensband smal
in kortere tijd
opent en sluit.
*) lobe separation: = de hoek tussen de nokken van in- en
De kleppen staan effectief langer open. Er is meer
uitlaatklep (red.)
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tijd om de cylinders te vullen, dus meer/ betere
vulling en meer vermogen. Langer open staan betekent ook dat bij hogere toerentallen er voldoende
tijd is om de cylinder te vullen, dus een verbetering
van de prestatie bij hogere toerentallen. De snelle
stijging is een zwaardere belasting voor de lifters
en klepveren. Met standaardkoppen en -klepveren
gaat dat niet goed. Hier had ik wel een “foutje”
gemaakt. Bij deze nokkenas horen roller-lifters. Die
hebben minder weerstand en kunnen de snellere
stijging beter aan. Die zaten niet in mijn motor en
ze zijn een stuk duurder als gewone (flat tappet)
lifters. Nieuwe lifters betekenen meestal ook een
andere lengte stoters. Dus daarom heb ik ook een
setje hydraulische rollerlifters besteld plus nieuwe
stoters.

Die goede vriend heeft alles gemonteerd en dan
komt het spannende moment: doet hij het? Ik heb
alle vertrouwen in de kundigheid van mijn vriend
en het is een mooi moment om de motor weer te
horen. De motor liep gelijk mooi rond en nergens
lekkage. Applaus voor de monteur. Met de afstelling van het injectiesysteem zat het nog niet goed.
We hebben al rijdend een aantal waarden moeten
aanpassen. Het bokken bij lage toeren (1500 - 1800
rpm) was na wat aanpassingen helemaal weg, het
knallen bij decelereren was minder, maar nog niet
helemaal weg. De motor levert een berg trekkracht
in alle versnellingen en bij alle
(ook illegale) snelheden. Er is veel
koppel vanaf stationair en een
stukje in de 5000 rpm lijkt het
vermogen minder te worden. Het
geluid is dan wel overdonderend,
dus veel psychologische pk’s J,
is ook mooi. De toerental begrenzer staat ingesteld op 6000 rpm.
De Cobra rijdt heel “vriendelijk”.
Veel vermogen, maar geen verrassingen. Je zou er bijna je vrouw
boodschappen mee laten doen (of
toch maar niet J).

Tja, en dan het moment van de waarheid bij Speed
Centre. Hebben we het goed gedaan? Klopt het
samenspel van de onderdelen? Het antwoord zie je
hieronder. Er zijn twee runs gedaan: de blauwe en de
rode lijn.

Wat valt op:
De curves voor pk en koppel zijn erg
vlak. Er zijn geen pieken of dalen. Ze
zijn vlak en dat merk je met het rijden:
geen verrassingen. Er is maximaal
403 pk bij 4868 rpm en het maximale
koppel is 675 Nm (hier werd ik even
stil van). Tevens is er vanaf iets boven
stationair al 600Nm koppel beschikbaar.
Dat is erg veel en zeker een verdienste
van het injectiesysteem in combinatie
met de gekozen onderdelen. Wat betreft
de vermogensband: bij het begin van de
meting (iets boven stationair) is er al
veel koppel, bij 5250 toeren is het koppel terug gelopen tot 550Nm, maar levert de motor
bijna 400pk. Bij 5500 toeren stopt de meting, maar
zie je de waarden al terug lopen. In de praktijk loopt
de motor heel vlot door tot aan de begrenzer (6000
rpm). Missie geslaagd zullen we maar zeggen.
Jaap liet op zijn computer zien dat de motor bij 4000
toeren goed in zijn vermogen zit en dat dit een goed
toerental is om mee te rijden. Leuke vent die Jaap, bij
4000 rpm rijdt de Cobra in zijn hoogste versnelling
200 km/u. Ik hou het op 2000 tot 3000 rpm tijdens
de langere ritten.

“...675 Nm:
hier werd
ik even
stil van...
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Is alles daarmee in orde? Nee!
Uit de test bleek dat de motor over het hele bereik
te arm staat afgesteld. Het injectiesysteem heeft
een smalband sensor in de uitlaat waarmee de air/
fuel ratio wordt gemeten. Smalband betekent dat hij
werkt als een soort aan/uit schakelaar. Het mengsel is te rijk, goed of te arm. Drie mogelijkheden,
meer niet. De regelmogelijkheden zijn beperkt. Een
breedband sensor is beter, maar past hier niet op.
Upgraden naar versie 2 van dit systeem (inclusief de
breedband sensor) is erg duur. Het injectiesysteem
heeft het standaard in zich om de motor wat arm af
te regelen om zo brandstof te besparen, maar het is
wel aan te passen.
Ook zijn er bij decelereren knallen in de uitlaat
bij ongeveer 2000 rpm. Dat lijkt een onhebbelijkheid van het injectiesysteem te zijn. Die stopt met
brandstof inspuiten als ik van het gas af ga. Vanaf
2000 rpm en verder naar beneden wordt er steeds
wat meer brandstof ingespoten tot stationair wordt
bereikt. Er is een periode met een extra arm mengsel en dat veroorzaakt het knallen. Indrukwekkend,
trekt extra aandacht, maar daar zit ik toch niet op te
wachten. Dit is een verschijnsel dat niet instelbaar is
bij dit systeem. We gaan hier nog iets op bedenken.
Langzaam minder gas geven is voorlopig de oplossing (of het knallen accepteren)

de resultaten. Sommigen hadden het goed voor
elkaar. Anderen wisten dankzij de deskundigheid
van Jaap wat ze nog moeten doen om de motor
optimaal te laten presteren. Er zijn al afspraken
gemaakt voor een tweede, individuele sessie.
Conclusie:
Een test als deze hoor je in je budget voor een
Cobra op te nemen. Niet zelden is het resultaat dat de motor beter loopt, meer vermogen levert en ook nog zuiniger rijdt!
Cors Snijders

31

Op
deze
videostill is de
steekvlam van het
knallen duidelijk
te zien
(red.)

Er valt uit deze motor meer vermogen te halen. Je
moet dan denken aan nieuwe koppen, nieuwe inlaat,
andere nokkenas en nog wat nieuwe onderdelen. Dat
is een prijzige aanpassing. Het huidige vermogen is
voor mij genoeg om de nekspieren goed op de proef
te stellen.
Ik was er alleen in de ochtend wegens verplichtingen
die middag. Er werden heel verschillende motoren
getest: een Ford 302 V8, een Ford 302 V8 met compressor, een Ford 2,9 l Cosworth V6 en een Chevy
350. Ik had de indruk dat iedereen tevreden was met
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Amsterdam-Tokio, een onvoltooid avontuur met ups en downs...

D

e forum-tijgers en lurkers onder de
lezers hebben het vast wel gevolgd. De
Grote Onderneming van Rob en Annemieke Bul, met al zijn ups en downs.
Een korte samenvatting van het gebeurde.
Op 10 juni verscheen het eerste blog–bericht van
Rob (Het complete blog is nog steeds via het Cobracafé op het forum te vinden), waarin hun once-in-alifetime-experience werd aangekondigd:
Met hun Cobra van Amsterdam naar Tokio, als
deelnemers aan een door CabrioChallenge georganiseerde rally.
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De Cobra, een RAM-Cobra, 383 ci, 295 Pk, 620 Nm,
in British Racing Green, werd uitgebreid geprepareerd voor de niet zo Cobra-vriendelijke kwaliteit
van de infrastructuur in Oost-Europa en Azie.
Carosserie, wielophanging, brandstoftank, communicatie-apparatuur, alles werd aangepast aan de
heftige omstandigheden die te verwachten waren.

Na een soepele start, die alleen geplaagd werd
door slecht weer, bleef Team 03, de Retro-Racers,
echter weinig bespaard aan pech. Maar ondanks
losrammelende onderdelen, door metaalmoeheid

Boven:
In de stromende regen
Rechts:
de Astronomische Klok in
Praag

afbrekende uitlaatsteunen en andere technische
ongemakken, hielden ze oog voor veranderend landschap, geschiedenis en cultuur en lieten ze zich niet
tegenhouden of uit het veld slaan.
Ze zetten stug door, op weg naar het einddoel.

Maar waar in de techniek altijd ruimte voor oplossingen is, is dat op het menselijke vlak niet altijd
mogelijk.
Annemiek’s vader had al enige tijd ernstige gezondheidsproblemen en dat het einde niet zo heel ver
weg meer was, dat wisten ze.
Op 11 september schreef Rob in zijn blog dat, dankzij een goede vriend uit de reiswereld, Annemiek
razendsnel gerepatrieerd was omdat haar vader op
sterven lag. De openvallende plaats werd ingenomen
door Rob’s broer Jack. En ze gingen door.
Dan, op 15 september, schrijft Rob in zijn blog:

Het is voorbij !
Het overlijden van de vader van Annemiek heeft er toe
geleid dat we besloten hebben om niet door te rijden.
Ontzettend jammer natuurlijk, we hebben menig traantje gelaten.
Wellicht hebben we volgend jaar meer succes want met
deze uitermate competente organisatie willen we zeker
nog een keer op stap. Bedankt voor het medeleven allemaal!

Rob en Annemiek hebben uit de vele blijken van medeleven op het forum gemerkt, dat hun wel en wee
intensief is gevolgd. We wensen ze sterkte met het
verlies van hun dierbare en hopen voor hen dat ze de
rally in de toekomst nog eens over kunnen doen.
In gelukkiger omstandigheden!
Ron

Boven:
Een bezoek aan Auschwitz
maakte veel indruk
Rechts:
In de buurt van Kerch, bij de
Zee van Azov
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...van Rob en Annemieke Bul
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(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!
Bel naar 0800-0121(gratis ma-vr 08.30-16.30 uur)
óf 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.

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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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

