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ersttijd. Overal lichtjes,
straten versierd met neon.
Bomen met duizenden
LEDjes. In de supermarkt, in de
lift, op kantoor, overal worden we
bestookt met soms leuke, soms
draken van kerstliedjes. Muzak.
Schijnt zelfs een merknaam te zijn.
Het aloude Rudolf the Rednosed
Reindeer is een echte klassieker. Die
deed mij onlangs bedenken dat velen van u in deze tijd van het jaar
wellicht een paar grote ski’s onder de Cobra zouden willen binden
(setje sjorbanden bij de lokale bouwmarkt, €19,95). Om ook in deze
weersomstandigheden tòch effe een rondje te kunnen doen. Heeft
ook onpraktische kanten, want waar vind je nu een Rednosed Reindeer met tenminste 350PK? Je hebt toch wat tractie nodig, uiteindelijk. Rendier met paardekrachten? Nou ja.
Goed goed, ik liet me even meevoeren, maar deze tijd van het jaar
leent zich dan ook voor mijmeren en overpeinzing. Een diepzinnige
terugblik op dit jaar is dus op zijn plaats:
Het was weer een machtig mooi jaar.

Zo, dat hebben we ook weer gehad. Deze PaperSnake dan. Vorige
keer maakte ik melding van een mysterieuze fotoshoot. Nou, die is
geweest. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar dan heb je
ook wat. Alleen (ik durf het bijna niet te schrijven): u zult toch nog
even moeten wachten. Wel kunnen we vast een paar “making of”foto’s laten zien. U zult er niet veel wijzer van worden. Maar echt, in
de volgende Snake…

Ach, die Centerfolds. Het lijkt wel of ze iedere keer mooier worden.
Bewonder deze keer de foto’s van Mathieu Damiens, die in zijn eigen
studio zijn Cobra vereeuwigde. Ook de vormgeving van de pagina’s
is door hemzelf verzorgd.
Meer mooie foto’s van het door ons zo gewaardeerde voertuig: Matthias Moos fotografeerde een rode cobra op een Hambrug. Sorry. Op
een brug in Hamburg.
En heeft u weleens een webmaster uit zijn dak zien gaan op een andere plek dan achter zijn computer? Leest u dan maar eens wat Rob
de Laat over zijn circuittraining bij GP Elite schrijft.

Bob Swift heeft in een technisch artikel wat goede tips om de temperatuur van onze toch al zo coole Cobra’s nog beter onder controle te
houden.
Inmiddels hebben we twee geslaagde kelderavonden achter de rug.
Ook daar besteden we aandacht aan.
Nog meer leuks? Ja hoor, lees maar.

Rest mij om u, mede namens het voltallige bestuur, Prettige Kerstdagen en alle goeds voor 2011 toe te wensen!
Ron Gillot
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Fotowedstrijd en Cobra Polo
Fotowedstrijd
eb je mooie, zelfgemaakte foto’s van je eigen Cobra? Stuur uiterlijk 29 april 2011 je drie mooiste
foto’s in naar redactie@cobraclub.nl. Je dingt dan
mee naar een geweldige hoofdprijs: een fotoshoot van jouw
Cobra in een studio, door een professionele fotograaf.

H
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Heb je de foto in het midden van dit blad al gezien? Dan weet je
waar we het over hebben.
De mooiste, prijswinnende zelfgemaakte foto komt bovendien
als Centerfold in een Papersnake van 2011.
Ingezonden foto’s kunnen een plaats krijgen in toekomstige
publicaties van CobraClub Nederland. Daaraan kunnen geen
rechten worden ontleend. Omwille van uw privacy zullen kentekens, indien zichtbaar, voor publicatie onleesbaar worden gemaakt.
Voor uitgebreide wedstrijdvoorwaarden, zie website van de Cobra Club Nederland.

Heb je al zin in de zomer?
Wil je dan goed voor de dag komen?
Koop dan nu een mooie Cobra polo!
Dan ben je al voorbereid.

Speciaal door het bestuur geselecteerd,
van 1ste klas katoen (200gr/m2).
Exclusief verkrijgbaar bij de CCN!

Maak € 25,- per polo over op rekening 52.21.32.057 van de Cobra Club Nederland te Kaatsheuvel en vermeld daarbij
D(ames) / H(eren), de gewenste kleur en maat. Inschrijvingen tot uiterlijk 31 januari 2011 worden verwerkt.
Na ontvangst van de polo’s worden ze naar het adres zoals bij ons bekend is, toegestuurd.
Moet de zending naar een ander adres, geef dat dan door aan de penningmeester!

Damesmaten:
lengte:
breedte:
conf.maat (EU)
conf.maat (UK)

Herenmaten:
lengte:
breedte:
borstmaat:
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Bestuursmededelingen en Inhoud
Van de penningmeester
Even wat over de stand van zaken rond het
ledental.
Er zijn op het ogenblik:
- 255 leden
- 1 aanmelding is 'onderweg'
- 7 afmeldingen per eind van dit jaar
- geen nieuwe leden
Goed om te weten is ook dat rond de jaarwisseling de betalingsverzoeken voor het
lidmaatschap van 2011 verstuurd worden.
Gelieve pas na ontvangst te betalen!!
Ad van der Burgt
penningmeester

Van de evenementencoördinator
Verderop in dit magazine een uitnodiging
voor de Nieuwjaarsreceptie annex ALV op
23 januari.
Ook zijn er nog twee kelderavonden gepland. Houd het forum in de gaten voor
plaats, tijd en inhoud.
Leuk om te kijken :
www.cobra-forum.nl/
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Daxuele voorlichting
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Door Rocco Jansen

E

nige tijd geleden had ik het geluk dat
ik een bezoek kon brengen aan de Dax
fabriek in Engeland. De fabriek van
Dax is gevestigd in Harlow, iets ten noorden
van Londen.
Als je de tunnel neemt, is het goed te doen om
in één dag op en neer te gaan. Nu was het voor
mij de eerste keer met de treintunnel. En dat is
toch wel een wat vreemde ervaring. Als je aankomt in Calais moet je de borden volgen naar
de tunnel. Daar krijg je een toegangskaart en
ga je verder richting de treintunnel. De trein
rij je in, bijna aan het einde, dus als je vooraan
staat in de rij moet je echt tientallen meters
van treinstel tot treinstel dóór de wagons. En
nee, geen kans om een sprintje te trekken. Het
moet allemaal stapvoets gedaan worden…

De totale overtocht duurt niet meer dan een
minuut of dertig. Maar tijdens de rit moet je
wel een paar keer slikken, want je oren slaan
dicht vanwege het drukverschil. Tijdens de rit
in de tunnel kun je in lekker in de auto blijven
zitten of even de benen strekken naast de auto.
Voor alle zekerheid wel even alle “paniek”

bordjes gelezen, want je weet maar nooit met
die Engelsen en Fransen.

Bij aankomst in Dover kun je meteen doorrijden. En dan is het een uurtje of twee rijden,
geheel afhankelijk van de files (en deze kunnen echt een stuk langer zijn als bij ons), om
bij Dax te komen.
De Dax fabriek zelf is al opgericht in 1967
door Derek Johns. Later is zijn broer Brian,
samen met zijn vrouw Pam, in de zaak erbij
gekomen. Brian, Pam en hun zoon Simon zijn
de huidige eigenaren van DJ Sportscars.

Eind jaren zeventig kwam een klant met de
vraag of zij een polyester body wilden maken
van een 427 aluminium body. Aangezien deze
body niet echt symmetrisch was, moesten er
de nodige aanpassingen worden gedaan. En
dit was echt iets wat ze door hun ervaring met
polyester konden uitvoeren. Er zijn een aantal
van deze body´s gemaakt, die de klant heeft
opgehaald om in Duitsland Cobra replica´s te
bouwen.
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Het was toen gebruikelijk dat men zelf een
eigen chassis maakte en hierop werd dan
deze body bevestigd. Begin jaren tachtig
besloten Brian en Pam dat het tijd was, om
een chassis in eigen huis te gaan produceren.Hierbij kregen zij onder meer hulp van
John Tojeiro, de ontwerper van de AC Ace,
die later is doorontwikkeld tot de door ons
zo geliefde AC Cobra.
Dat de door DJ Sportscars ontwikkelde
sportwagen de naam “Tojeiro” kreeg is dan
ook niet verwonderlijk.

beschikt over een kleine showroom, waar op
het moment van mijn bezoek onder andere
hun demonstratie Cobra staat.
Deze Cobra is uitgevoerd is met een De Dionchassis en “CC&AR”.
Dit laatste is een eigen ontwikkeling van Dax
door Peter Walker. De afkorting staat voor
“Camber Compensation & Anti-Roll Suspension System”. Dit geeft de Tojeiro, die inmiddels 427 heet, een nog betere wegligging.

Waar de eerste Tojeiro’s vaak nog met (Jaguar) 12-cylinders werden uitgevoerd, is nu
de V8 standaard geworden. Je moet hierbij
denken aan V8-motoren van Ford, Chevrolet,
Rover en Chrysler. Bij de Chevy en Ford heb
je dan ook nog eens de keuze tussen “small”
en “big” blocks.
Oke, ik weet ook dat we een CCN-lid hebben met een BMW V12, maar dat is echt een
uitzondering. Overigens wel een zeer goede
en mooie uitzondering. De fabriek in Harlow

bron: www.daxcars.co.uk

foto: Google Earth Street View

DJ Sportscars: Showroom...
In de fabriek zelf worden ook 427´s en Rushes
gebouwd voor klanten. Tevens voert men reparatiewerkzaamheden uit aan body´s of chassis.
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Een stukje verderop in de fabriek vindt het lamineren van polyester plaats. Het is wel grappig
dat je de body eens op een andere manier ziet.
De mannen die dit doen, werken hier al vele
jaren en hebben zelfs eigen gereedschap ontwikkeld om dit te kunnen doen. Hierdoor lijkt het
relatief eenvoudig, maar met zoveel matjes op elkaar zou ik het overzicht wel kwijt raken. Want
niet op alle plaatsen gebruikt men evenveel of
dezelfde matjes. Op plaatsen waar de body meer
Onder: Rocco in de showroom van DJ Sportscars

Boven en rechts: de reparatieafdeling. Aan de velg van de
Rush te zien heeft-ie een aardig
stoepje gepakt...

“Hierdoor lijkt het
relatief eenvoudig,
maar...

...en reparatiewerkplaats
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DJ Sportscars: de Polyester werkplaats
sterkte nodig heeft, zijn de maten afwijkend.
Men moet er ook rekening mee houden dat dit
gespiegeld moet worden, want anders zou de
body links en rechts kunnen afwijken.
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De mal voor de 427 is erg groot en bestaat dan
ook uit meerdere stukken. Nu weet je meteen
waarom er op je body van die naden zitten.
Dit zijn de plaatsen waar het ene gedeelte van
de mal tegen de andere zit. Je kunt zien dat
men de bouten van de mal met een luchttol los
maakt (inzet onder), want er zitten er wel erg
veel op. Uiteindelijk als alles losgemaakt is, is
er weer een 427 body gereed voor de klant.
De deuren, motorkap, achterklep worden allemaal gemaakt in hun eigen mal. Waarbij je
bij de motorkap kunt kiezen uit verschillende

varianten. Zoals een brede, smalle of geen koelsleuf op de kap. De kleur is meestal grijs, maar
andere gelcoat kleuren zijn ook mogelijk.

De binnendelen zijn allemaal in het zwart uitgevoerd, later worden de delen samengevoegd
tot één geheel, behalve zaken zoals de tunneldelen, want anders zou het bouwen wel erg lastig
worden.
Ik heb ook een aantal panelen gezien van de
Rush en daar zitten echt alle kleuren van de
regenboog bij. Want bij de Rush wordt vaak
gekozen voor een gelcoat kleur. De oppervlake
van de body is veel minder groot als die van een
Cobra. En het bespaart kosten, want als er veel
tijd aan besteed wordt, ziet een gelcoat body er
erg mooi uit.

DJ Sportscars: Gary Sanders’ workshop
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Na het bezoekje aan de “polyester” afdeling
was het tijd om de rest van de fabriek te bezoeken. Zoals het gedeelte waar Gary Sanders de side pipes maakt en polijst totdat je
ogen er zeer van doen (foto links). Verderop in de fabriek staan de “jigs” waarop de
chassis worden gemaakt. Men was hier net
bezig om de laatste hand te leggen aan een
De Dion-chassis (foto’s boven en onder).

Al met al moet ik zeggen: een zeer leerzame
ervaring, om dit alles van dichtbij te mogen zien.
En niet te vergeten om te horen en te ruiken.
Rocco Jansen

Mathieu Damiens: autofotograaf en Cobra-fanaat
Ik ben Mathieu Damiens, een 38-jarige reclameman en
fotograaf uit het Belgische Pittem. Als motorfreak reed ik

exemplaar te koop vond in Frankfurt. Deze bleek bovendien geïmporteerd door Herman Eshuis, met wie ik nog

jarenlang op circuit. Toen ik in 2008 besloot om mijn lederen
pak aan de haak te hangen, verlegden mijn interesses zich
naar de autowereld. Ik ben geen kuddedier en wou altijd al
iets 'apart'. Ik bezat een Audi RS2 als ‘daily driver’ en had
een Z-cars Mini Cooper voor de trackdays, maar wou meer.
Ik wou een wagen met een prachtige lijn, brullende motor en
brute kracht die me een smile gaf, maar me tegelijkertijd ook

steeds contact hou. Een paar trips naar Duitsland en heel
wat administratieve rompslomp later was de Cobra de
mijne. Maar België zou België niet zijn mochten er geen
problemen rijzen bij de inschrijving van het voertuig.
Uiteindelijk zou het nog 8 lange maanden duren vooraleer
ik de Duitse platen kon inwisselen tegen mijn Belgische
gepersonaliseerde: SC-427.

koude rillingen bezorgde. Ik wou de looks van een oldtimer,
gecombineerd met de betrouwbaarheid van een moderne
wagen. Ik zocht geen luxe-limo met airco, tiptronic, ESP,
ABS, … maar een puur, spartaans rijdersmachien.
Oorspronkelijk twijfelde ik tussen een Porsche 993 Turbo,
Ferrari 355 en een Cobra. Maar god wat ben ik blij dat ik
mijn hart gevolgd ben en voor de Cobra heb gekozen !
Na een lange online zoektocht naar merken, modellen en
motortypes zwichtte ik uiteindelijk voor Superformance.
Die bleken vooral in de States te rijden. Mijn reis naar

Tot nu reed ik meer dan 16.000 km doorheen gans
Europa, vaak met de leden van de Belgische Cobraclub.

Amerika was zo goed als geboekt toen ik een prachtig

De wagen is een droomvoertuig dat louter goedkeurende

blikken en ‘thumbs up’ teweeg brengt. Geen afgunst en
jaloezie zoals eigenaars van andere exclusieve wagens

een wagen door te schilderen met licht, schaduw en reflecties zijn een passie geworden. Iedere wagen is een nieuwe

soms ondervinden, maar oprechte bewondering van zowel
jong als oud. Kreeg ik voor iedere foto die van de wagen
werd genomen een Euro, dan kon ik al een tweede kopen !

uitdaging en de positieve reacties van vrienden en klanten
liegen er niet om. Neem zeker een kijkje in mijn portfolio
op www.mathieudamiens.com.
Als afsluiter vraag ik u nog om een kleine gunst. Ik neem
deel aan een wedstrijd waarbij ik een zitje kan winnen in de
Gumball Rally van 2011. Stem op het leuke filmpje waarin
mijn Cobra de hoofdrol speelt en maak kans op een gratis
photoshoot, een Playstation PS3, een abonnement op Top
Gear-magazine en verschillende andere leuke prijzen.
Stemmen kan via www.mathieudamiens.com onder het
menu Betsafe contest. Alvast bedankt !

Over foto's gesproken, ook autofotografie is één van mijn
passies. Toen ik het fotograferen van communies, lentefeesten en huwelijken wel had gezien, zag ik de kans het nuttige
aan het aangename te koppelen en specialiseerde ik me in
het fotograferen van voertuigen in mijn studio.
Studiowerk is allerminst de gemakkelijkste discipline binnen
de autofotografie, maar de zoektocht naar de ideale lijn van

Mathieu Damiens
automotive photography
Brugsesteenweg 196
8740 Pittem / België
www.mathieudamiens.com

De Kelderavonden - Two down, two to go. Zorg dat je erbij bent!
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D

e kelderavonden bij Gert van afgelopen 5
november en 3 december waren supergezellig en informatief.
Bijgaande foto’s geven een impressie van de avond
waarop de “Sleeping Beauties” van Ard en Arnout
op de Weegh aan de orde waren. Op 3 december
gaf een delegatie van CabrioChallenge een presentatie. Hiernaast een advertentie van CabrioChallenge waarin hun nieuwste uitdaging aan u wordt
voorgelegd.

Houd op het forum de komende kelderavonden in de
gaten. Adresgegevens vindt u daar ook. Nooit eerder
geweest? Geen drempelvrees! Het is één en al gastvrijheid en gezelligheid. Neem “een happie en een
sappie” mee om de gastheer tegemoet te komen.
Tot ziens!

NorCape
Challenge 2011

Schrijf je in voor de derde editie van de NorCape
Challenge, een exclusieve winter Challenge naar het
uiterste noorden van Europa. Vertrek uit Oslo op woensdagochtend 2 februari.
We wisselen onze banden voor gespijkerde exemplaren en
starten in Oslo. Via 2 etappes in het binnenland van
Noorwegen bereiken we middels een avond etappe de
Lofoten. Tijdens de vierde etappe wordt achter een
sneeuwschuiver de Noordkaap bereikt.

NorCap

e

Er volgen 4 uitdagende etappes waarin niet alleen autogereden wordt maar ook gebruik gemaakt wordt van de
snowscooter...
Kortom, een ijzig avontuur met veel sneeuw, prachtige
etappes en vooral bijzonder autorijden!
Meer informatie of inschrijven?
www.cabriochallenge.nl of neem contact op met
Ed Lankhorst, 06-46255233 of ed@cabriochallenge.nl

CabrioChallenge -Eemweg 31-26, 3755 LC Eemnes- 06-46255233 - info@cabriochallenge.nl

Een mysterieuze fotoshoot... ...in de volgende PaperSnake de ontknoping...

Wat is er
met deze
Cobra?
22

Wat doen deze mannen

23
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...Wat is
hier aan
de hand?

Rob de Laat volgde een circuittraining bij GP Elite

R

ob de Laat, onze webmaster, volgde een
basis-circuittraining bij GP Elite, op het
vlak buiten Lelystad gelegen trainingscircuit van de Politie. Hij beschrijft zijn belevenissen
in het hierbij afgedrukte verslag.
Onderwerp:

Verslagje: Al
geme-

ne informat
ie

Basis-Circuit
tr

17 oktober
2010

aining

(maar wèl

Koud!
Eerste punt: afspreken als het boven de 18 graden is
(maar niet te heet, want we moeten wel werken).
24

Even serieus:
Goede locatie: Politie Trainingsbaan in
Lelystad, naast het Midland Circuit. Ze
keken wel raar op dat ik met de Cobra
bij de autocrossers in de rij stond.
Ontvangst met koffie, korte (45 minuten) theoriesessie over de ideale
lijn, gedrag van de auto en hoe we
de dag zouden opbouwen.
Voor het eerste deel (2 sessies voor
en 2 na de lunch) werd het circuit
opgedeeld in 4 stukken: 3 ‘rondjes’
met bochttraining en een remtest
sectie.
Per groep (4-6) auto’s een paar
rondjes, met eerst de instructeur als
rijder en dan de instructeur naast je
(wisselen). Al die tijd natuurlijk WEL
rijden (in treintje).
Daarna het uur volmaken met langere
sessies met de instructeur in de bijrijderstoel... Veel rijden.
Oefenen met de ronde, bocht leren kennen en met
behulp van de uitgezette pylons het instuurpunt, het
clippingpoint en het punt van uitkomen leren sturen.
In het begin deden we het goed fout en je moet vooral
dingen afleren... Ruim sturen in het begin om bij uit-

komen vroeg in de juiste richting om gas te kunnen
geven.

Na de laatste sessie even pauze, de baan aaneenkoppelen en de grote ronde (met de 4 groepen) rijden.
Bekende en nieuwe bochten rijden en maar oefenen.

foto’s: Sluiters fotografie - GP Elite

l cool!)

Hard werken.
We hebben 250+ KM gereden en HARD. REMMEN
en gas en alles op korte stukjes, dus de auto’s moeten echt in goede staat zijn, ik kreeg het zelfs voor
elkaar een keer brakefade te krijgen, alles stuk rijden
is makkelijk als je niet op je spullen let. In de laatste
sessie moest ik toch weer tanken terwijl ik op de
heenweg volgegooid had en normaal 500 km op een
tank makkelijk haal :-o
Geeft aan dat we lekker aan het scheuren waren.
Voor de Cobraclub:
Alleen geschikt voor de rijders. Deze training, zoals
hij is, zal alleen de rijders onder de clubleden kunnen boeien al zou iedereen eens moeten voelen wat
de auto nu echt doet. Wel is heel goed mogelijk de
training aan te passen. GP-Elite heeft natuurlijk veel
mogelijkheden en instructeurs met veel kennis en
kunde maar, en dat heb ik daar ook al aangegeven
aan Niek en Marc,(de ‘baas’ van de toko) dat een
“algemeen clublid” niet bestaat en het dus onmogelijk is een “algemene” trainingsinvulling te
maken.

Conclusie:
Leerzaam. Simpele opzet door alleen op het rijden
van de ideale lijn en snelheid UIT de bocht te focussen, (nog) niet op de ultra late remactie om zo hard
mogelijk de ideale bochtsnelheid te rijden.

Hier zit de de kneep.
Inventarisatie van wat de leden willen, is denk ik
voor de club van belang om een goede vraag bij
GP-Elite neer te kunnen leggen en andersom om
een goed aanbod te kunnen doen.
Kost een paar centen (ja, ik zou het bedrag er
wel voor neerleggen, maar toch bedankt) maar
dan krijg je ook wat.
Rijden is (natuurlijk) voor eigen risico (vrijwaring
tekenen bij aankomst en de baan biedt beperkte
uitloop (en dan een talud) maar ook voldoende mogelijkheden om schade te rijden bij een misser… ;-)
Tot zover, moet ook weer even werken, helaas...
Rob
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H

alverwege de jaren zestig bezat de uit een Brabantse plaats afkomstige Bo Guinee een AC Ace
(zie links op de foto boven), waaraan hij, zonodig, vrolijk aan de straat sleutelde. En er viel
altijd wel wat te sleutelen aan dit soort legendarische Engelse auto’s.
Ergens in die periode bracht hij samen met een goede vriend (rechts op de foto rechts) een bezoek aan de
AC- Fabrieken in het oude Engelse stadje Thames-Ditton. Hij maakte een serie foto’s (uiteraard in zwart-wit),
die vervolgens ergens onder in een la verdwenen. De foto’s doken enige tijd geleden op en door tussenkomst
van Rocco kregen we de foto’s ter beschikking. Deze keer een viertal foto’s. Volgende keer meer van dit leuke,
historische materiaal dat zo’n mooi tijdsbeeld geeft (zie de oude Ford Cortina op de foto hierboven.). De twee
onderste foto’s zijn duidelijk heel kort na elkaar gemaakt, kennelijk om een soort panorama te maken.

27

Is uw Cobra een Coole Cobra?

D

e laatste paar jaar kon ik geen druk
meer in onze radiator krijgen. Onze auto
kookte niet in files, maar de motor werd
wel erg heet. We hebben van alles geprobeerd,
maar niets hielp.
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Daarom besloten we een nieuwe radiator te kopen en kozen voor een aluminium kopie van onze
stalen DAX radiator, omdat deze 3 keer beter koelt.
Alle moderne auto’s hebben een gesloten paneel
aan de kant waar de elektrische ventilator(en)
zijn gemonteerd. In het oude type is (zijn) de
ventilator(en) direct gemonteerd aan de radiator
zodat de luchtstroom door de ventilator naar
binnen kan. Wij hebben besloten de ventilatoren te monteren aan de motorkant van de
radiator.

De rubberslang is gemeten inclusief het ronde stuk.
Dit voorkomt spanning aan de pijp waardoor problemen kunnen ontstaan.
Wij besloten dat het paneel met de ventilator(en)
demontabel moest zijn voor het geval een ventilator
defect zou raken en we wilden ook de mogelijkheid
hebben de radiator te inspecteren. Rivnuts werden
gemonteerd in onze nieuwe lijst. Voor mensen die
niet weten wat rivnuts zijn, kijk naar www.carbuildersolutions.co.uk Autotape werd over de lijst
geplakt om trilling te minimaliseren.

Bij onze lokale DHZ winkel kocht ik 30mm aluminium hoeklijn. Met popnagels heb ik een
Z-profiel gemaakt. Deze constructie is aan de
binnenkant van de radiator gelast.
Vergeet niet om bij dit klusje de radiator met
dik karton af te dekken. Dit zal schade voorkomen.

Het moeilijkste stuk was de montage van de onderslang aan de onderpijp van de radiator. De slang
draait een beetje naar rechts voordat hij rondgedraaid kan worden voor de aansluiting aan de
onderpijp van de waterpomp.

Het was mogelijk om dat stukje open te laten staan,
maar wij besloten dat stuk te sluiten met een kleine
modificatie van onze lijst.

Onze leverancier was vergeten draadgaten
in de bodem van de radiateur te maken
voor de montage aan de chassislijst. Wij
hebben bouten gemonteerd met een kleine
ronde kop in 3 cm aluminiumplaat en we
hebben over de koppen dik rubber geplakt. De bout
werd gemonteerd in een rubber verloopstuk met een
montagedraad. Deze stukken werden vastgemaakt
aan aluminiumstrippen en aan de bodem van de
radiator en de strips zelf gelast. De radiator heeft nu
volle bescherming tegen alle soorten trillingen.

PaperSnake 5, december 2010

Het achterpaneel is op maat gemaakt en de ventilator(en) gemonteerd.

Het laatste werk is de plaatsing van de bouten met lock
ringen

Wij zijn zeer tevreden met het resultaat van onze COOLe
Cobra!

De Swifty Snakers, Bob en Liane Swift
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Hamburg.
Kannengießer Brücke.
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Rode Cobra.
Fotograaf: Matthias Moos.

De kick van indoorkarting
Bij karten gaat het om snelheid en behendigheid: met stuurmanskunst over de baan racen
om als eerste de finish te bereiken. In totaal
kunnen 20 karts tegelijk de baan op. Karting kan
ook in teams beoefend worden. De twee tot vier
personen van een team geven d.m.v. rijderswissels het stuur aan elkaar over, om zo samen tot
de beste eindtijd te komen.
32

Materiaal van klasse
Silverstone beschikt over nieuwe indoorkarts en
wij hebben gekozen voor de innovatieve techniek van Interkart.
De goede rij eigenschappen in combinatie met
één van de snelste kartbanen van Nederland
beleeft u het echte racen. De Interkart, uigerust
met een Honda GX200 motor met oliebadkoppeling en hydraulisch zelfstellende reminrichting,
biedt de hoogst mogelijke veiligheid met onder
andere een drie puntsgordel in combinatie met
een rollbar, een anti-whiplashstoel en rondom
bescherming met een extreem sterke side impact
constructie.

Duokart
Sinds 1 januari 2006 beschikt Silverstone over een
duokart die geschikt is voor een ouder om samen
met een kind, in de leeftijd vanaf 5 jaar (uitzonderingen in overleg) te karten.
Ook geschikt voor bijvoorbeeld een minder valide
persoon. In plaats van een ouder is er de mogelijkheid om een kind mee te laten rijden met een circuitmedewerker.
Kijk voor meer informatie op :
www silverstone.nl

Nieuwjaarsreceptie en Algemene Ledenvergadering 23 januari 2011

Zondag 23 januari 2011
Op zondag 23 januari zal onze

Nieuwjaarsreceptie
en
Algemene Ledenvergadering (ALV)
gehouden worden.

Net als vorig jaar zijn we te gast bij
Silverstone Partycenter in Zwanenburg.

Naast de ALV bestaat op deze dag de
mogelijkheid om op eigen gelegenheid gebruik te
maken van de kartbaan.
Ook kun je gebruik maken van het restaurant voor een
diner of een “A-la-Carte”.
Programma:

*
*
*
*

13.30u - 14.00u:
14.00u - 15.30u:
15.30u - 17.30u:
17.30u:		

Inloop voor leden
ALV
Nieuwjaarsreceptie
Einde ALV

Je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld en je
partner is natuurlijk ook van harte welkom!
Aan/afmelden via : info@cobraclub.nl
Lokatie : Silverstone Partycenter
Weerenweg 21-23
1161 AE Zwanenburg
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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
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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
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noviol b.v.

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

