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at krijgen we nou?
Is-ie van z’n geloof gevallen? Dat
lijkt wel een Ferrari waar uw
redacteur instapt! Een oudje, dat wel. Maar
toch.
Ach, zoekt u er niet te veel achter. Ik vind de Cobra
nog steeds de leukste auto van de wereld. Maar
goed, die hèb ik nog niet. Ik heb zelfs nog nooit zelf
in een Cobra gereden. Komt vast nog wel eens. En
zeg nou zelf: àls je dan de gelegenheid krijgt om
een rondje in een Ferrari te rijden, dan ben je daar
toch ook niet vies van?
Nou, het was leuk, maar ook minder spectaculair
dan ik had verwacht. Enfin, ik ga hier geen review
geven van een ferrari-ritje. De herinnering die ik
heb aan een ritje dat ik ooit had op de passagiersplaats in de Cobra van een inmiddels geëmigreerd
clublid, is toch nog steeds veel sterker.
Dit tijdschrift gaat tenslotte over de auto die u en
ik ècht leuk vinden.

Wat dat betreft kunt u uw hart ook deze keer weer
ophalen. Er zijn mooie artikelen met veel foto’s
over de belevenissen van clubleden, interviews en
verslagen. En weet u wat? Ik had geen ruimte meer
voor de inhoudsopgave. Leve het avontuur, dus.
En nee, over het weer ga ik het NIET hebben!
Veel plezier met deze PaperSnake!
Ron Gillot
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Van de Voorzitter

Ik herinner even aan mijn woorden in het voorwoord van de vorige PaperSnake,
over het weer:
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Z

oals met vele zaken zijn de contrasten
ook hierin groot: van 30˚C met een
strak blauwe hemel, naar 12˚C code
oranje - storm is een klein stapje. Het geeft
wel heel goed aan hoeveel liefde en passie
wij Cobra bouwers/rijders voor onze hobby
hebben, maar het maakt het ook moeilijk
evenementen goed bezocht te krijgen. Als ze
al doorgaan!?
Ik denk dat het middenseizoen langzaamaan afgeschreven kan worden en hoop zelf nog op een mooi
najaar. Het voordeel daarin: er staat weer erg veel
op touw. Ik zal verder niemand lastig vallen met het
weer dit keer, want ik geloof niet dat iemand daar
vrolijk van wordt.

Als bestuur van CCN zijn we uiteraard erg druk met
de organisatie van onze 2012 Europese Cobra bijeenkomst. De speciale website hiervoor is online. Ik
wil jullie verzoeken hem vaak te bezoeken en reacties te geven, zodat wij gericht kunnen organiseren.
Mensen die ons willen assisteren met de organisatie
of ideeën hebben, zijn van harte welkom. Het is een
website in wording dus we zullen hem constant aanpassen en bijwerken, zodat we uiteindelijk iedereen
ermee bereiken en er een kompleet draaiboek mee
ontwikkeld wordt.
Tot slot wens ik iedereen mooi Cobra/cabrio-weer
toe en hoop jullie on the road en op evenementen
tegen te komen, want er geldt: hoe meer zielen, hoe
meer vreugd!

Frank Gruwel

Bestuursmededelingen

I

Van de evenementencoördinator

nmiddels naderen we het einde van de
zomer. Helaas heeft het weer ons in de
afgelopen maanden in de steek gelaten.

Maar dat neemt niet weg dat we toch leuke evenementen hebben gehad en dat een aantal van onze
leden zich hebben ingezet voor het Goede Doel, met
hun deelname aan de Opkikkerdagen. In Mei was
het internationale Cobra treffen in Slovenië, waar
uiteindelijk toch een fikse deelname was vanuit Nederland. Ik heb van de deelnemers begrepen dat het
zeer goed georganiseerd was, dus de lat ligt voor ons
in 2012 hoog. In Juni was het de beurt aan het Noorden van Nederland voor hun buurtmeeting, waarbij
de organisatie in handen van was Cor en Marian
Schiedon. En ondanks de matige weersvoorspelling
was het voor alle deelnemers een zeer goede dag. In
de volgende uitgave kom ik nog terug op het Wings &
Wheels Gala, waaraan twintig Cobra´s op 20 augustus hebben deelgenomen.

Voor het Europese Cobra Event 2012 zijn verdere
stappen gemaakt waarop ik in de volgende PS uitgebreid op terug hoop te komen. Vrijwilligers om ons te
helpen zijn nog steeds welkom, dus neem contact op
met één van de bestuursleden als je ons wilt helpen.
Check regelmatig de club agenda voor welke evenementen er allemaal op het programma staan!
Rocco Jansen

H

Van de penningmeester:
et gaat niet hard, maar er zijn weer
een paar aanmeldingen ontvangen.
We verwelkomen de heren Van Gorp,
Koopman en Huiskamp als nieuwe leden, en ook
fotograaf Matthieu Damiëns heeft zich tot de
lezers van de Paper Snake gevoegd. We hebben
daarmee 241 leden.
Vorige keer sprak ik de verwachting uit dat er gedurende het seizoen weer aanmeldingen te verwachten
zouden zijn. Op zich klopt dat, maar het gaat niet zo
snel als ik had verwacht. Maar ja, het ‘seizoen’ is ook
niet wat ik er van had verwacht. Ik heb mijn Cobra
pas 2 dagen voor het Classic Wings & Wheels uit de
winterstalling gehaald en tussen de buien door even
proef gereden. Maar zowaar: die zaterdag was het
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Ontwikkelingen op onze website(s)

ls web-hobbyist ben ik ook betrokken
bij de ontwikkelingen van onze
websites. De hoofdsite www.cobraclub.
nl en het forum op forum.cobraclub.nl zijn
waarschijnlijk al goed bekend bij jullie en
zijn onder het beheer van onze webmaster
Rob en een team van moderators.

Aan de website is afgelopen maanden de webshop
toegevoegd. Deze kan je eenvoudig via het bovenste
menu bereiken. Er staan nog slechts 2 artikelen in,
namelijk het poloshirt en een T-shirt, beiden met
Cobra-logo. Maar het systeem laat het toe om uit te
groeien tot een volledige shop.

Een andere ontwikkeling is de voorbereiding voor
een sub-site voor de Europese Cobra Meeting 2012.
Daarvoor kan je surfen naar ecm.cobraclub.nl. Deze
site is echt nog in de opstartfase. We hopen binnenkort meer nieuws te kunnen melden en dan ook te
starten met een voorinschrijving. Nog wat techniek:
alle websites zijn in Joomla gemaakt, de ECM-website
in de nieuwe versie 1.7 en de rest nog in 1.5. Dat zal
nog een keer omgezet moeten worden. Ook zouden
we het liefst met één centrale gebruikersdatabase
willen werken. Heb je kennis en ervaring met deze
materie en wil je hier wat bij ondersteunen, dan horen we dat graag. Rob zorgt als webmaster wel voor
het technisch beheer, maar voor de inhoud komt het
nu nog grotendeels op het bestuur aan. Wil je helpen,
mail me dan even op penningmeester@cobraclub.nl
Ad van der Burgt

prachtig weer op Gilze Rijen. Het was een prachtig
evenement met maar liefst 20 Cobra’s tussen de vele
andere bijzondere auto’s. Ook van de partij: 2 originele 289 Cobra’s in raceuitvoering.
Wat doe je dan als het regent? Om te beginnen houdt
mijn werk me (te) veel bezig, maar tussen de bedrijven door is er tijd gemaakt om zowel de webshop
in te richten als een begin te maken met de website
voor HET Cobra gebeuren van 2012, zie hiervoor
mijn artikel elders in deze Paper Snake. Heb je zelf
ideeën of opmerkingen of wil je ondersteunen, neem
dan even contact met me op.
Met vriendelijke groeten,
Ad van der Burgt
penningmeester
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De enige beëdigd makelaar/taxateur in sportwagens
Aangesloten bij: Verenigd Register van Taxateurs
SKO gecertificeerd
Opgemaakt volgens FEHAC-norm

Beëdigde taxaties
volgens art 7.960 BW (voorheen art. 275 WvK)

vanaf €

95,-

alle tarieven zijn inclusief BTW en eventuele reiskosten

Bij u aan huis: € 130, de 2e auto: € 100,(tegelijkertijd, op dezelfde locatie)
collecties en clubdagen op aanvraag

Ledenvoordeel:
Bij ons op de zaak ontvangt u
10 euro korting op vertoon van uw
lidmaatschapskaart

Afspraak maken?
tel. 0172-421544
info@steijntaxaties.nl
www.steijntaxaties.nl
Bronsweg 2-B, 2401 MB Alphen a/d Rijn

Fabrieksbezoek Kirkham Motorsports in USA
de Kirkham thuisbasis in Provo, Utah
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edere Cobrafanaat kent mijns inziens de
aluminium Kirkham Cobra replica. Tijdens onze
recente vakantie in de VS kon ik het dan ook niet
laten om een bezoek te brengen aan Kirkham Motorsports
(Kirkham) in Provo, nabij Salt Lake City. Het was tenslotte maar 200
mijl uit de richting en gezien de totale reisafstand van ruim 4000
mijl, was dat te verwaarlozen. En uiteindelijk zeker de moeite waard.
Onaangekondigd stonden we om 11 uur voor de
deur bij Kirkham. Buiten stonden diverse Cobra’s
opgesteld en de naakte gepolijste aluminium carrosserieën stonden te glimmen in de zon.
De temperatuur was ruim in de 20 graden en de garagedeuren stonden wagenwijd open. Bij het binnengaan werden we aangesproken door een monteur die
ons direct naar de werkplaatschef doorverwees. Dit
bleek de Vice-president oftewel Thomas Kirkham te
zijn. Samen met zijn broer zijn ze in 1994 gestart met
het bedrijf dat bij mijn weten als enige Cobra replicaproducent de kit-cars standaard van aluminium carrosserieën voorziet.
Ze hebben daarbij zelfs de zegen van Shelby gekregen. Ook hij heeft voor de bouw van zijn “originele”
Cobra’s van hun aluminium carrosserieën gebruik
gemaakt.

Thomas heette ons van harte welkom en wilde ons
graag een rondleiding geven door het bedrijf dat bestaat uit een klein kantoorgedeelte, een assemblagehal en een machinewerkplaats. In de assemblagehal
stonden diverse Cobra’s in verschillende stadia. Van
kaal frame en losse carrosserie, tot volledig afgebouwde (demo) modellen.

De carrosserieën komen uit een voormalige vliegtuigfabriek in Polen. Tijdens het restaureren van een
originele Cobra in 1994 zijn ze hiermee in contact
gekomen en nu werken daar ongeveer 20 mensen
voor Kirkham. Ze produceren zowel de 289 als de
427 modellen en de carrosserieën zijn zogenaamd
exacte kopieën van de originele Cobra. Ik heb wel
eens gehoord dat het de enige Cobra’s zijn die aan
beide zijden even lang en volledig gelijk zijn, omdat ze de originele Cobra in 3D hebben ingescand

door Adrie Robbeson
en daarna de andere zijde softwarematig hebben
gespiegeld.
Dit betekent dat er geen houten mal staat waarop
metaalbewerkers stukken aluminium plaatwerk
bewerken en met passen en meten een carosserie
ontstaat. De Kirkham bouwwijze is compleet anders.
Vanuit de 3D scan zijn vele aluminium mallen gemaakt met behulp van hoogwaardige CNC machines.

CNC gefreesde mal voor het maken van carrosseriedelen
Over deze mallen worden aluminium platen strakgetrokken, zoals cellofaan over een schaal. De platen
worden daarbij bewerkt met hamers en ander slaggereedschap en zo ontstaan de ruwe vormen van de
carrosserie delen. De losse delen worden daarna aan
elkaar gelast en zo ontstaat de bekende Cobra vorm.
Deze bouwwijze zorgt ervoor, dat alle panelen altijd
even groot zijn en dezelfde vorm hebben. Dit is ook
bekend geworden onder de bezitters van originele
Cobra’s, want Thomas merkte terloops op dat er al
vele originele Cobra’s rondrijden met de Kirkham
carrosserieën. Een beter bewijs dat de afmetingen
exact gelijk zijn aan het origineel, kun je mijn inziens
niet krijgen.
Naast het op de weg houden van originele Cobra’s,
zorgt Kirkham er ook voor dat wij nog steeds kunnen
genieten van racende Cobra’s. Hun 289 Cobra replica
is FIA goedgekeurd, zodat ze mee mogen doen aan
historische races. Het zijn dus niet altijd originele
Cobra’s die deelnemen aan de historische races
Ook voor het chassis maakt Kirkham zoveel mogelijk
gebruik van originele maten. Het chassis, bestaande

uit 2 ronde buizen, is dan ook niet te onderscheiden
van het origineel. Voor het monteren van de carrosserie op het chassis wordt gebruik gemaakt van
een kantelbrug. Daarmee hangt het chassis in een
frame dat om de lengte-as kan draaien. Zo kunnen ze
eenvoudig bij de onderzijde komen en dat werkt een
stuk makkelijker.
Ook de draadboom en andere losse componenten
laten zich op deze wijze gemakkelijker monteren.
Om de carrosserie aan de onderzijde waterdicht te
maken, worden er diverse aluminium panelen met
klinknagels vastgezet. Deze panelen worden in eigen
beheer op een hoge druk watersnijtafel gemaakt.
Kirkham is erg gesteld op kwaliteit en houdt daarom
de productie van alle componenten zoveel mogelijk
in eigen beheer. Het is bovendien een bewijs dat het
eigen machinepark goed gevuld is.
Voor de voor- en achteras heeft Kirkham een tweetal oplossingen. Ze kunnen een reproductie van de
originele ophanging leveren of hun eigen verbeterde
aluminium versie. Deze zijn met een CNC machine
uit één stuk aluminium gefreesd. Kirkham heeft in de
machinewerkplaats namelijk 6 CNC machines staan

de CNC gefreesde wielophanging met Willwood
remmen en centrale wielmoer

de kantelbrug
en kunnen daarmee elk product precies maken zoals
ze het willen hebben.
Voor de remmen geeft Kirkham de voorkeur aan de
Willwood producten en worden standaard velgen
met centrale naafmoer toegepast. Uiteraard is de
klant koning en kan ook hier altijd van afgeweken
worden.
Het uiteindelijke product is een fantastische auto die
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Fabrieksbezoek Kirkham Motorsports in USA (vervolg)
wellicht beter is dan het origineel. Kirkham levert
een rollend chassis inclusief carrosserie waarin de
klant de motor en versnellingsbak kan monteren,
maar het komt vaker voor dat ze complete auto’s
leveren. Om te laten zien dat het echte aluminium
carrosserieën zijn worden vele auto’s in gepolijst aluminium geleverd. Het bereiken van deze staat kost
ongeveer 300 uur en Kirkham rekent er graag 10.000
USD extra voor af.
Maar: gepolijst aluminium is blijkbaar al te gewoon.

versie geleverd.

Terwijl ik vol ongeloof en nog aandachtig de aluminium en koperen auto’s loop te bewonderen loopt
Thomas naar een body verderop in de werkplaats.
Trots kondigt hij aan dat er ook al aan een volgende
uitvoering wordt gewerkt. Hij stopt bij een ruwe carrosserie die gemaakt is van brons. Op mijn vraag wie
hier nu in geïnteresseerd is, is het eenvoudige antwoord dat deze klant al een aluminium en koperen
uitvoering heeft en hij wil nu wel eens iets anders.

10

een gepolijste koperen carrosserie staat te blinken
in de assemblagehal
Op speciaal verzoek is er enige tijd geleden ook een
koperen carrosserie gemaakt. Let wel, het is dus geen
verkoperde uitvoering, maar alle delen die normaal
van aluminium zijn, worden uit koperen platen
geklopt en aan elkaar gelast. Uiteraard moet je dan
het koper laten zien en ook deze wordt in gepolijste

Tja, het leven is niet altijd even eerlijk.
Overigens is er een artikel van de koperen Cobra
geplaatst in de juli-uitgave van HotRod Magazine
Trots poseert Thomas naast de bronzen carrosserie.
Het is goed te zien hoe de verschillende panelen aan
elkaar gelast zijn. Hier moet dus nog 300 uur aan
gehamerd, gevijld en gepoetst worden om hem in
glimmende staat te krijgen.

11

Thomas Kirkham poserend naast de bronzen carrosserie. Het geeft meteen een mooi kijkje in de Kirkham
werkplaats: alles netjes schoon en opgeruimd. De foto’s aan de muur geven een vriendelijke sfeer en laten geen
twijfel bestaan over welke auto hier een hoofdrol speelt
Tot zover de “standaard” Cobra’s. Bij Kirkham vinden
ze het ook een uitdaging om eens iets bijzonders te
bouwen. Zo zijn we al verschillende keren langs een
grote 12 cilinder motor gelopen. Omdat ik het motorblok niet kan thuisbrengen, vraag wat het verhaal
erachter is. Let nu goed op. Deze klant heeft dezelfde
ambitie om eens iets anders dan standaard te maken
en heeft een motorblok van een offshore racer (power boat, red.)kunnen bemachtigen. Er zijn slechts
20 stuks van deze 11 liter V12 motoren geproduceerd en ze leveren meer dan 1200 pk. Op mijn vraag
...een 11 liter V12 off-shore powerboat race motorblok

of de TKO600 versnellingsbak die erachter stond wel
sterk genoeg was, gaf Thomas als antwoord dat de
banden bij dat soort vermogens snel genoeg hun grip
verliezen.
Omdat het blok zo enorm groot is, was het op een
chassis geplaatst om te kijken of er wel voldoende
plaats is in een Cobra. Zonder carrosserie ging het
net, zo werd er verteld. Of de motorkap nog dicht zal
kunnen is echter de vraag.
Een ander project waaraan Kirkham bezig is, is een
replica maken van de Daytona Coupe. Misschien dat
...mal en chassis van een Daytona Coupe in aanbouw

Fabrieksbezoek Kirkham Motorsports in USA (slot)
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carrosserie Daytona Coupe met referentiepunten voor 3D scan
enkelen van jullie al niet begrepen voor welk deel
van een Cobra de mal van blz. 9 voor is. Deze is dus
voor de Daytona Coupe. Ze waren juist bezig met het
dak te monteren.

Naschrift: hoewel informatie over de Daytona Coupe
helemaal niet op de Kirkham website is te vinden,
blijken ze er al vanaf 2008 mee bezig te zijn. Ik ging
ervan uit dat dit één van de eersten was, dus hoeveel er geproduceerd zijn, is mij niet bekend. Op het
internet circuleert de volgende foto, waarbij de lijnen
voor het inscannen duidelijk te zien zijn.
Het derde project dat de revue passeert is de aluminium chassis-uitvoering van Thomas’ broer David.
Omdat de motorkap openstond tijdens de rondleiding, was mijn oog al gevallen op de bovenliggende
schokbrekers aan de voorzijde van deze bijzondere
Cobra. Ook had ik allerlei aluminium details gezien
die op geen enkele andere Cobra te zien waren. Toch
kon ik niet verwachten wat voor bijzondere uitvoering deze Cobra was. Het verhaal is als volgt en
staat voor de liefhebbers volledig beschreven op de
Kirkham website:
http://www.kirkhammotorsports.com/galleries/
custom-cars/427-billet-chassis/427-billet-chassisbook

aluminium CNC gefreesd frame en bovenliggende schokdempers met instelbare ingaande
(snel+langzaam) en uitgaande slag
Ik weet niet of de naam Larry Ellison jullie iets zegt,
maar hij is de grote baas bij Oracle en staat hoog op
de ranglijst van rijkste mannen ter wereld. Na een
aankoop van een Kirkham Cobra heeft hij opnieuw
aangeklopt bij Kirkham met de vraag of ze iets bijzonders voor hem willen bouwen. Het verhaal gaat
dat hij eigenlijk zelf geen idee heeft wat nu precies
en dus wordt Kirkham de vrije hand gegeven. David
heeft als persoonlijke droom om ooit eens een volle-

dig aluminium Cobra (dus ook een aluminium chassis) te maken en Larry stemt in met dit voorstel.
Uiteindelijk worden er twee auto’s geproduceerd.
De eerste als proefmodel en dit is nu Davids
auto. De tweede is de Cobra voor Larry Ellison.
Ik moet mijn complimenten geven aan David,
want dit is een erg mooie manier om je eigen
droom te realiseren, bij het invullen van een
opdracht van een klant.
Het volledige chassis is bij Kirkham van
blokken gesmeed aluminium gefreesd op
de verschillende CNC machines. Daarbij is
geprobeerd om alles zo licht mogelijk te
houden en zijn vele holle ruimtes gecreëerd
in het chassis, om licht te bouwen en stijfheid
te garanderen. Zo is een superstijf chassis
ontstaan en zijn beide auto’s met geen enkele
andere Cobra te vergelijken.

Ook alle panelen, shut board, scharnieren en
zelfs de bedieningsknoppen zijn op de CNC
banken van Kirkham gefreesd. Het
aantal CNC-draaiuren is ontelbaar en
wellicht onbetaalbaar.
Deze auto is onvoorstelbaar indrukwekkend en een fraai staaltje vakmanschap. David is er dan ook terecht trots
op en heeft er een 301 pagina’s tellend
boek over geschreven waarin vele foto’s
zijn verwerkt. Uiteraard is de kaft van
het boek gemaakt van gefreesd aluminium en net zo gepolijst als de auto.

Na anderhalf uur was ik zo overweldigd
door alle informatie en de fantastische
indrukken, dat ik geen vraag meer kon
bedenken. Thomas had alle tijd voor ons
genomen en hiervoor heb ik hem dan ook
heel hartelijk bedankt. Met nog wat folders
en een tweetal fraaie posters onder de arm
hebben we uiteindelijk onze reis voortgezet.
Ik dacht dat ik na het zelf bouwen van mijn AK Cobra mijn droom vervuld zou hebben. Nu blijkt dat
ik mijn vrouw nog moet zien te overtuigen van de
noodzaak van een volledig aluminium Cobra, of
zo’n blinkende koperen uitvoering. Of ga ik voor
zo’n over the top giga motorblok.
Lekker blijven dromen.
Maar voorlopig blijf ik nog veel kilometers
maken in mijn zelfgebouwde Cobra.
Dat is tenslotte een ervaring die niet met
geld te koop is.
Adrie Robbeson
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een aluminium chassis is niet voldoende. Alles is van aluminium gemaakt
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The Cobra Meeting
Slovenia 2011
26 t/m 29 mei 2011

G

iorgio Pertot van Gima Motor uit
Slovenië heeft bij het afsluiten van de
Cobra Meet 2010 in St. Tropez besloten
14
dat hij het in 2011 zou organiseren in zijn
prachtige thuisland Slovenië. Waarbij hij
zich als doel had gesteld om in relatief korte
tijd en in vogelvlucht zoveel mogelijk van de
pracht en praal van Slovenië te laten zien.
En dat is gelukt: het werd een schitterende
rondrit door het land.
Beginnend op de Panonian Plains (hoogvlakte) in
het noord-oosten van het land, door de heuvels en
wijngebieden ging het via het berglandschap van het
Noord-Westen met hoge(re) passen, lekkere slingerpaadjes en mooie uitzichten, via de Karst, vol van
grotten en prachtig landschap, om te eindigen aan de
Adriatische kust.
Steeds in prachtige onderkomens, geregeld via Slovenia Explorer, een organisatie van Gregor Fodransperg
en zijn team (www.slovenia-explorer.com, zeker
een aanrader om te raadplegen als u zelf eens naar
Slovenië wilt rijden) Dit team heeft de organisatie de
gehele rit onder controle gehad en met veel plezier.
Gregor en zijn team hebben minstens zo genoten van
de trip als Giorgio Pertot en de Cobra-bezitters en
rijders.
De rit van dag tot dag.
Dag 1, donderdag 26 mei
Aankomst in Vivat Spa en Hotel in Moravske Toplice,
beroemd (schijnbaar) om zijn spa en welness. Lekker
aan de rand van het zwembad of het hele hete bronwater-bad wachten op de rest van de deelnemers. ’s
Avonds tevoren al een lekker een diner met Giorgio
Pertot, de initiatiefnemer van deze tour en een aantal
andere vroege vogels. Op donderdag was het voornamelijk binnendruppelen van Cobra’s. Sommigen
gingen alvast een rondrit maken, anderen kozen voor
het zwembad en het zonnetje.
Die avond diner met een zigeuner-dansgroep en
muziek, heel gezellig.

Dag 2, vrijdag 27 mei
Moravske Toplice – Ljutomer – Ormož – Ptuj – Maribor – Dravograd – Slovenj Gradec – Velenje – Celje
(226 km)
Na het ontbijt een landelijke rit, lekker rustig rijden,
slingerend door grotere en kleinere plaatsen. Koffiestop bij Ptuj, een historisch stadje aan de Drau
(Drava in het Sloveens).
Verder vervolgen we de rit naar Maribor, Slovenië’s
2e grootste stad en de Europese culturele hoofdstad
voor 2012. Na de lunchbreak nog een stukje rijden,
daarna een stop op een vliegveld en helaas een

Een impressie door Rob en Gerda de Laat

enorme wolkbreuk die ervoor zorgde dat iedereen
zijn dak ging opzetten. Ondanks de regen een stop bij
het kasteel van Velenje en uiteindelijk hotel Evropa
bereikt, een van de oudste hotels in het land. Dit
staat in Celje, een stad met een Keltisch verleden.
Na het eten was er een karaoke georganiseerd in de
zogeheten Middeleeuwse toren die bij dit oude hotel
hoorde.
Dag 3, zaterdag 28 mei
Celje – Laško – Zidani most – Šmartno pri Litiji –
Bogenšperk – Ivančna gorica (Akrapovič) – Ljubljana
– Bled – Bohinj (187 km)
Begonnen deze dag
met de dakjes nog
op de Cobra’s (tja,
behalve dan op de
Factory Fives (alle
twee): Blijkbaar een
auto voor de lucht
én water genieters)
gingen we naar Bogensperk kasteel. Het
werd allengs beter
weer, gelukkig.
Als excursie voor
die dag had Giorgio
een uitstap naar de
fabriek van van Akropovic georganiseerd.
Wat doet Akropovic??
Ze maken uitlaten, die bijna op kunstwerken lijken. Van titanium
maar liefst (ook wel van gewoon staal, maar die van
titanium zijn het paradepaardje van de fabriek). Die
dingen wegen echt helemaal niets. Een complete
uitlaat kun je op je vingers laten balanceren. Een
interessante rondleiding, mooie fabriek ook. Wel
een zwaar beveiligde organisatie, je zou nog geen
snippertje hebben kunnen meenemen als je dat zou
hebben gewild.
Daarna doorgereden naar Bled, een schitterend
meer en gelukkig brak de zon ook door toen we
daar waren. Dat kwam het mooie plaatje dat het
meer van Bled, met het eiland erin, zeker ten goede.
Prachtige weg naar Bohinj op- en afgeslingerd, heel
mooie rit en een supermooie lokatie voor de overnachting.
Dag 4, de laatste dag alweer, zondag 29 mei
Bohinj – Bohinjsko sedlo – Grahovo – Cerkno –
Idrija – Postojnska jama – Koper – Piran (217 km)
Hoogtepunt van vandaag was het grottencomplex
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van Postojnska. Ongelooflijk. En dan krijg je nog
maar een klein deel ervan te zien. Met een treintje
erin (2 Km!), konden de chauffeurs zich ook eens
laten rijden. Ook hier was de organisatie weer op het
conto van Slovenia Explorer bij te schrijven. Na de
toer met uitleg door de grotten een uurtje pauze en
vervolgens weer in de auto’s voor de “eindsprint”.
Met een tussenstop in Koper bij een wijnhuis met
kleine proeverij uiteindelijk na alweer, het wordt
saai, een prachtige rit is daar dan opeens het uitzicht
op de Adriatische zee. Indrukwekkend. Donderdag
vertrokken we uit een rijk landschap met naaldbomen, we hebben door massief gebergte gereden en
nu stonden de cypressen langs de weg. Van
15
een alpien naar een
mediterraan klimaat en
eigenlijk zit er maar een
paar honderd kilometer
tussen. Maar die zijn wel
mooi aangekleed.
In Piran mochten we in
het autovrije gedeelte
op de boulevard in een
prachtige file parkeren. Bijzonder was het
gastoptreden van een
tweetal dames, die in
de Sloveense playboy
mogen verschijnen
met onze mooie auto’s
erbij. De fotoshoot die
werd gehouden maakte het wel weer tot een attractie. Ook de burgemeester van Piran kwam erbij en
complimenteerde Giorgio en zijn “crew” terecht met
de organisatie en de hele show eromheen. Heerlijk
champagne gedronken in de zon.

De laatste avond in een mooi hotel, luxe diner met
een live band die een speciale Cobra-song hadden
gemaakt en die werd uiteraard met overtuiging
gebracht.
Als afsluiting van de avond werd een prachtige
electrische gitaar is geveild voor het goede doel, een
school in Piran. Na een kleine landenstrijd tussen
Denemarken en Nederland heeft Dick Vesters de
Nederlandse eer gered door het hoogste bod te doen.
De in gitaarbouw-kringen hoog aangeschreven heer
Davorin Sever heeft de gitaar in de vorm van een
Cobra gemaakt, in samenspraak met Gima Motor, het
16

bedrijf van Giorgio.
De volgende dag is ieder weer zijns weegs gegaan,
sommigen bleven nog wat hangen in Slovenië, anderen gingen op vakantie of sommigen weer terug naar
huis, al of niet met een omweg.
Naast een aantal Cobra’s, uit Nederland (8), Denemarken (4), Frankrijk (5), Oostenrijk (4), Duitsland
(2), Slovenië (1), Zwitserland (1) en Engeland (1)
deden er ook een prachtige Ford Mustang uit Oostenrijk mee, en een Lotus Elan en een GT40, resp. van
zoon en vader,ook uit Oostenrijk.
Nederland heeft inmiddels te kennen gegeven het
25-jarig bestaan van onze Cobra Club (mede) te
vieren door het organiseren van de 4e international
Cobra Meet.
Als afsluitend feestje zullen ze maar eens moeten
brainstormen: wordt het een optreden van Golden
Earring, featuring D. Vesters als afsluiter?
Rob en Gerda.
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R

ond 13.00 uur werden we verwacht bij
Cor en Marjan in Ruinen. Er hadden
zich vier stellen opgegeven, maar de
opkomst was toch hoger dan verwacht, er
waren maar liefst zeven Cobra’s!
Gastvrij ontvangen met koffie, thee, een sapje en
een lekkere plak cake op een schitterend terras
met uitkijk over de wijngaard in opkomst.
Korte rondleiding gehad in het bedrijf,
de sleutelruimte in spé en uiteraard de
“Cobrazolder” bekeken (watertandende
mannen alom). Een (nog) klein broertje van
de Cobrakelder in Hilversum, maar dat gaat
veranderen, let maar op.
De bedoeling is om hier een keer in de maand
bij elkaar te komen enne….niet alleen de
Noorderlingen zijn welkom. ;-)

Het zag er allemaal al heel goed uit en er was
veel te zien, we moesten ons daarom ook
haasten om te vertrekken naar Hammink
Performance in Balkbrug waar we om 14.00
verwacht werden.

Na een mooie rit (met veel fietsers en ook
ontzettend veel drempels) kwamen we daar aan.
Een kort woordje van de eigenaar die ons van
harte welkom heette en uitleg over zijn bedrijf
gaf.
Daarna kon iedereen zich vergapen aan het
moois wat er allemaal stond.
Toen we na ruim een uur weggingen, kregen we
allemaal nog een goody bag mee met informatie.
Al met al heel geslaagd.
Uiteindelijk hebben we alle Cobra’s nog even
naast elkaar gezet voor een “statieportret” en

door Jan en Monique Koorn

keerden we weer huiswaarts, of naar
Cor en Marian, waar er nog een drankje
en een hapje gedaan werd.
Voor ons was het de eerste keer dat
we met onze Cobra (die nu inmiddels
voor 90% af is) deelnamen aan een
buurtmeeting en we moeten zeggen:
het is zeker niet de laatste keer!
Cor en Marjan bedankt!
Jan en Monique
Vlagtwedde

Kleine impressie buurtmeeting Noord (vervolg)
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I

k ontmoet Wim Steijn thuis in Alphen
aan de Rijn, waar hij een pand bewoont,
dat begonnen is als school en daarna
standplaats werd voor ziekenauto’s. Nu is
het een woonhuis. Het grote voordeel voor
Wim is dat er hij er niet alleen kan wonen,
maar dat hij er zijn grote bibliotheek, zijn
verzameling auto’s en een ruime werkplaats
onder één dak heeft.

De taxateur
Wim runt samen met vrouw en dochter het taxatiebedrijf Steijn Sportscars Taxaties. Samen met twee
collega-taxateurs is hij dagelijks op weg voor taxaties
door het hele land. Het bedrijf is gespecialiseerd in
sportwagens en is daar behoorlijk uniek mee. Er zijn
meer taxateurs voor klassiekers, maar Steijn is de
enige beëdigde makelaar en taxateur specifiek voor
sportwagens.
Hij begon in 1964 als monteur bij een Opel dealer,
ging in dienst en werkte bij andere garagebedrijven.
In 1973 startte hij zijn eigen garagebedrijf en legde

zich van meet af aan toe op sportwagens. Zijn partner was Ben Konst, een bekende Healy specialist.
Na drie jaar ging Wim alleen verder. Nu voert het
bedrijf jaarlijks zo’n 2800 taxaties uit voor verzekeringen, bij echtscheidingen, en voor de Domeinen. Er
is in het bedrijf, met Wim Steijn als middelpunt, een
enorme kennis aanwezig over naoorlogse sportwagens en hun ontwikkeling. Met name de expertise op
het gebied van kitcars is volkomen uniek. Praat met
Wim Steijn en je kunt niet anders dan onder de indruk raken van zoveel gedetailleerde, parate kennis.
Dat bereik je alleen als je er een leven lang onafgebroken en zeer intensief mee bezig geweest bent. En
dat blijkt ook wel!

De collectie
Wim Steijn heeft een duidelijke voorliefde voor
Engelse sportwagens. In 19 73 heeft hij zijn eerste
Morgan gekocht en in 1974 volgde een Lotus Europa. Later ging de liefde vooral uit maar TVR, waarvan
hij er nu zes of zeven heeft van verschillende typen
en jaargangen. Daarnaast telt zijn verzameling een
Ginetta G27, een “flatrad» Morgan Plus Four, een

Morgan Plus Eight, een Lotus Elan in John Player
Special uitvoering, een Ginetta G4R in onderdelen en
een Marcos Mantula.
De “lekkerste” is een recente TVR Tuscan. Ziet er lekker wild uit en de drieliter zes-in-lijn trekt boven de
5000 tpm als een beest. Daaronder kun je er prima
mee toeren en dat doet Wim dan ook samen met zijn
vrouw. Die heeft hij trouwens lang geleden moeten
beloven niet meer aan autosport te doen, nadat hij in
1972 bij de Tulpenrally met een Opel GT een ravijn
ingereden was!
Zijn grote trots is een prachtige klassieke TVR Griffith 400 van 1965. Wim vertelt: “Ik ben wel 10 jaar
bezig geweest met restauratie. Het is een buizenframe dat in het polyester is geplakt. Dat buizenframe was plaatselijk slecht en daarom moest het
eruit. Kun je nagaan wat een werk dat is! Er zitten
wel drieduizend uren in”.
De historie van de Griffith is bijzonder. Het is een
echte racer met een Amerikaanse oorsprong.
Jack Griffith, zelf een Ford dealer in New York, racete
met Ford en had eens een Shelby Cobra in de garage.
Doordoor geïnspireerd probeerde hij een Ford V8 in
een TVR Grantura te bouwen, maar dat paste niet zo
best.
Hij kreeg TVR zover dat ze voor hem een Amerikaanse versie van de Grantura bouwden met een breder
frame onder de motorkap, waardoor Griffith er een
Ford V8 in kon bouwen. Dat werd de TVR Griffith,
waarvan Jack Griffith er 250 verkocht. Ze werden
echter ook in Engeland gebouwd, uiteraard RHD, en
daarvan heeft Wim een uiterst origineel exemplaar.
Je herkent ze ogenblikkelijk aan de ronde Ford Cortina achterlichten.
De bibliotheek
De bibliotheek is ronduit indrukwekkend. Op sport-

wagengebied heeft Wim al sinds zijn 15e alles verzameld wat er te verzamelen was. Hij verzamelt alles
van na de oorlog, maar dan geen Porsche, Ferrari,
Lamborghini en Maserati. Dat spaart iedereen. “Het
is een ziekte” zegt hij er zelf van. In een paar grote
stellingen staan boeken, brochures, tijdschriften en
correspondentie gerangschikt waarin Wim dank
zij een ijzeren geheugen uitstekend de weg weet te
vinden. Specialiteiten zijn natuurlijk Morgan, waarvan hij vanaf 1936 alle folders compleet heeft, TVR,
Marcos, Ginetta en Lotus.
Ordenen van de enorme hoeveelheid informatie is
niet eenvoudig, omdat de insteek voor het zoeken
steeds weer anders kan zijn. Maar elk brokje informatie waardoor hij bijvoorbeeld vast kan stellen
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exact welke uitvoering een auto met een bepaald
chassisnummer origineel had, is voor Wim van belang.
De collectie groeit nog steeds, ook omdat degenen
die wat op te ruimen hebben en die van zijn “ziekte”
weten, hem van alles aanbieden. Ook struint hij nog
steeds vele beurzen af op zoek naar uniek documentatiemateriaal.
Binnen de definitie die Wim aan het fenomeen
“sportwagen” geeft, nemen kitcars een belangrijke
plaats in. Van elke kitcar die ooit op de markt verschenen is, bezit Wim informatie. Hij laat me gestencilde brochures uit de vijftiger jaren zien, die er met
moderne ogen bekeken zo heerlijk knullig uitzien,
dat het haast aandoenlijk is! Hij heeft zelfs brochures
van auto’s die uiteindelijk nooit gemaakt zijn. Frappant is ook hoe hij van al die verschillende merken
precies weet welke mensen erachter zitten en hij
weet je dan ook nog haarfijn uit te leggen wie welke
collega op welk moment tegenkwam en welke sportwagen ontwikkeling daaruit volgde!
Als hij over een paar jaar met pensioen gaat heeft
Wim nog heel wat uitzoekwerk voor de boeg. Er is
veel netjes geordend, maar er liggen ook nog hele
stapels en volle dozen te wachten. En er komt nog
steeds bij.
Tot slot: “Ik ben een gelukkig mens. Ik heb hard
gewerkt en met vallen en opstaan echt resultaat
bereikt”.
En zo is het!

P.S.: Als je brochures of tijdschriften weg wil doen:
denk aan Wim Steijn!
Dit artikel is eerder gepubliceerd in
Kits4All. Met dank aan Frans de Vries, redactie
KCC.

Verslag : Spa-Francorchamps Classic - door Rocco Jansen

koffie tot ons hadden genomen, was het tijd om te
vertrekken.
Lou greep z’n kans en reed het eerste deel van de
route voorop. Lou had namelijk een mooie route voor
ons uitgezet via het Limburgse land en de Ardennen,
om in Spa te komen.

V

ia het
Cobraforum
heeft Roel
een
oproep
gedaan
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om mee te gaan naar
de Spa-Francorchamps
Classic, die in het laatste
weekend van mei plaatsvond.
Het hoogtepunt zou hierbij de
Sixties’ Endurance zijn, die aan het
einde van de zaterdag gereden zou worden.
Aangezien we om 10.00 uur in Stevensweert zouden
verzamelen, moest de wekker op tijd gezet worden.
Door een technisch probleem kon ik niet met mijn
eigen Cobra rijden, maar gelukkig was Eric zo aardig
om mij een plaatsje in zijn Cobra aan te bieden als
bijrijder.
De dag zelf zou ons mooi weer bieden, maar de start
in de ochtend was toch wel wat aan de frisse kant.
Maar ach, als je lekker aangekleed bent, mag dat de
pret niet drukken.

Tegen tienen waren we in Stevenweert, waar we
door Lou en zijn vrouw hartelijk werden ontvangen.
Helaas konden zij zelf niet meegaan wegens andere
verplichtingen. Nadat we hadden gesmuld van een
heerlijk stuk Limburgse vlaai en ook voldoende

Zo rond half één waren we in Francorchamps bij het
circuit. Toen begon het probleem: hoe kwamen we
binnen? Bij de eerste toegang werden we doorgestuurd naar de tweede toegang. Maar bij de tweede
toegang mochten we niet naar binnen met onze acht
Cobra’s, omdat we een bepaalde kaart niet hadden.
Nu gaat mijn Frans niet veel verder als “viaduct”
en “je ne parle pas français”, dus succes verzekerd
bij iemand die de toegang bewaakt en niets anders
spreekt dan Frans.
Na enkele verwoede pogingen kwamen we uiteindelijk uit bij het kantoor van de organisatie. Daar
konden zij ons wel helpen; het kostte wel wat tijd om
binnen te komen. Nu werden we bij de toegang zelfs
door iemand opgewacht die Engels sprak, en die ons
de parkeerkaarten en toegangskaarten kon geven.
Deze persoon was zelfs zo blij met onze komst, dat
we uiteindelijk zelfs het geld voor het parkeren
terugkregen. We konden nu parkeren op het terrein
voor de oldtimers, vlakbij Eau Rouge.

Het was wat vreemd dat Roel en Cors doorgestuurd
werden door het tunneltje en zo in de paddock uitkwamen met hun Cobra’s. Op zich ook een ervaring,
want je komt daar niet zonder een speciale toegangs-

kaart. Maar apart was het wel.
Ik neem aan dat de persoon
die het hek bediende bij het
tunneltje zo onder de indruk
was van hun Cobra’s dat hij
dacht: die mannen gaan hier
dadelijk de baan op.

Na enige tijd hadden we elkaar
toch weer allemaal gevonden,
en kon het genieten beginnen.
Eerst maar eens goed rondgekeken wat er allemaal stond
in de pitboxen. En dat is echt
uniek want je ziet echt van
alles: oude GT’s, F1’s, Champ
cars en Groep C auto’s.
De meeste kun je van dichtbij
bewonderen, je kunt er echt
met je snufferd bovenop gaan
staan.
Omstreeks half vier werden de
auto’s voor de GT race klaargezet, waaronder meerdere Cobra’s. Om twee minuten voor
vier was de start van de race
die op diverse lokaties van het
circuit gevolgd kon worden.
De Cobra die de snelste kwalificatie had gereden, was ook
degene die de complete race
aan kop heeft gelegen en die
ook nog heeft gewonnen. Het
ging om de Cobra CSX2049
(met een FIA289-comptitieblok) van David Hart en Hans
Hugenholtz.
De race zelf moest om 17:58
uur stoppen, want exact om 18:00 uur mogen er
geen auto’s meer op de baan zijn in verband met de
geluidsnormen.

Het werd tijd voor ons om te verzamelen en te
vertrekken. Maar natuurlijk pas nadat de inwendige
mens voorzien was van een lekker hapje en drankje.
Het was heel gezellig, we hebben veel fraais gezien.
Ik zal deze meeting ook volgend jaar op de agenda
zetten en hopelijk is dan de toegang vooraf geregeld
en kunnen we zorgeloos genieten.
Mvg,
Rocco Jansen
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De diverse deelnemers gaven via ons onvolprezen forum hun eigen commentaar op de belevenissen in Spa-Francorchamps:
We mogen wel zeggen dat het gisteren een zeer
geslaagde en gezellige dag was. Iedereen had het
naar zijn zin. Het weer heeft ons, boven verwachting, veel zon gegeven. Velen van ons zijn zelfs flink
verbrand/gebruind in hun gezicht.
Het begon met een gezellige “mannen geklets” met
koffie en vlaai van Lou bij hem thuis. Jammer dat
Lou niet met ons mee kon, maar fijn dat hij met zijn
Cobra ons begeleid heeft over het eerste deel van
de mooie “binnendoor-route” naar Spa.
Lou, bedankt voor alles.

De resultaten van de Sixties Endurance race:
Natuurlijk met obra ‘s goed vertegenwoordigd
(nr 27 van Hans Hugenholtz en David Hart als
eerste, derde en vierde geëindigd).
Ik hoop dat iedereen na het gezellig etentje in
Francorchamps, een goede terugreis gehad hebben. Met alleen heel even wat spettertjes regen in
Limburg/Brabant, was de groep uit Het Gooi al om
22:30 terug.
Groeten van Roel
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Lou en Roel,

Bedankt. Het was een zeer geslaagde dag.
Ik was ongeveer 23.40 uur thuis. Sjoerd heb ik
afgezet in Stevenweert bij Lou voor de deur. Daar
stond zijn auto. Lou, als je buren klagen over een
Cobra die nog laat voor de deur stond te ronken:
dat was ik. De Cobra heeft slechts stationair (ongeveer) gedraaid, dus de herrie viel mee.

Ergens in Limburg heb ik het dakje erop gezet
na de eerste spetters. Daarna had ik nog een
paar heel kleine buitjes. Achteraf was het dakje
erop niet nodig. Het was wel leuk een keer met
het dakje erop te rijden. De verlichting van mijn
meters was niet geweldig. Later op de avond
toen het helemaal donker was, bedacht ik mij
dat er een dimmer op zit. Toen ik daar aan had
gedraaid zag ik alle meters helemaal goed. Ha ha,
dat krijg je als je bijna nooit in het donker rijdt.
Zo zit er ook verwarming in mijn Cobra. Als ik die
wil gebruiken zal ik eerst de handleiding moeten
pakken, want hoe het werkt…..?

Tijdens de races kon ik mij goed voorstellen
hoezeer de Cobra’s in de jaren zestig veel indruk
gemaakt hebben. Het geluid van de V8’en was
luid, maar ook het meest krachtig en indrukwekkend. Niet te vergelijken met de 4 of 6 cilinders.
Ook zag je dat in de bochten er niet veel verschil
was tussen de snellere auto’s. Daarna werd
vrijwel iedereen zoekgereden door de Cobra’s. Zij
accelereren harder en lijken een hogere topsnelheid te hebben. Prachtig om te zien.
Tot de volgende happening.
Met vriendelijke groeten,
Cors Snijders

Hallo allemaal,
Ten eerste wil ik even Lou en zijn vrouw bedanken
voor hun gastvrijheid.
De koffie met gebak was heel lekker.
Ik kan ook zeggen dat het een (grotendeels) geslaagde dag was.
Nou Roel ... ik was op één na de laatste cobra en net
voor de grens naar NL begon het rode lampje te
branden.
Zoals ik jullie ‘s ochtends al verteld had , heb ik
maar een klein tankje, dus het was meteen de eerste beste tankstation eraf.
Ik had gedacht dat jullie bij het eerstvolgende parking cq. tankstation wel stonden te wachten (zou
ik wel gedaan hebben) want samen uit is samen
thuis.
‘k Had nog gekeken bij de volgende drie P’tjes maar
nee hoor.
Ik begrijp dat jullie graag op tijd (!) thuis wilden
zijn.
Voor de rest was het een zeker een mooie dag maar
jammer van de afsluiting.
@@RT.

Goeiemorgen heren van de Cobramaffia,

Ik ben geen lid van de club (hoop het wel te
worden binnen niet al te lange tijd, met jullie
welnemen uiteraard). Ik ben al een paar keer met
Roel meegeweest nu, waarbij één keer ook Aart(
waavan ik dacht dat hij Aad heette) aanwezig was.
De Cobra heeft mijn hart gestolen. Het geluid,
ik zou bijna zeggen gedonder van een Cobramotor of hij nu stationair draait, accelereert of
afremt, is door geen ander motorgeluid te overtreffen. Ik ben altijd een fan geweest, en nog, van
Aston Martin. Maar ja, Engels hè en duur. Ik heb
vorig jaar besloten het bezit van zo’n auto niet
langer na te streven. De Cobra heeft mij daarbij
zeer geholpen. Ik heb nu idd al een kleintje, zaterdag gekocht, de eerste stap.
Ik vond het zeer gezellig met het hele ploegje op
stap, met niet te vergeten de koffie met vlaai bij
Lou en Paula in hun wel zeer fraaie woning. Het
in colonne rijden met maar liefst acht Cobra’s was
echt kicken. Ik probeer een filmopname, gemaakt
met mijn telefoon, mee te sturen, waarbij het
opvalt dat je de wind harder hoort dan de motor,
terwijl dat in de auto toch echt andersom is. Ook
het gezamenlijk eten aan het eind van de dag was
geslaagd. Ik vind wel dat Aart een punt heeft met
zijn klacht dat we niet op hem hebben gewacht
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tijdens zijn tankbeurt. Dat had wel moeten gebeuren. Het
schrale excuus is dat iedereen wel zo snel mogelijk naar
huis wilde, denk ik.
Heren bedankt voor de leuke dag. En Aart: je hebt een
biertje tegoed van mij.
Groet,
Bart Zijderveld

Hallo allemaal,
Het was mijn eerste keer naar Francorchamps.
Na de hartelijke ontvangst bij Lou in Stevensweert (goed
begin!) mocht ik bij Cors instappen. Cors, nogmaals bedankt daarvoor.
Omdat ik bijrijder was kreeg ik de taak om ons binnendoor
te navigeren mbv de kaart en de route die Lou had meegegeven. Gelukkig voor ons reed Lou het 1e stuk mee en
was het 2e stuk bijna alleen maar rechtdoor. Het was een
mooie route, als bijrijder heb je daar meer kans toe om dat
in je op te nemen. Vooral het laatste stuk met de bochten
naar beneden moeten we maar eens vaker doen.
Op het circuit mochten we uiteindelijk met de auto in het
paddock staan. Daar stonden ook de race auto’s voor de
endurance klasse zoals de 289 Cobra’s. Zodoende konden
we deze van nabij bekijken.
PaperSnake 3, september 2011

De Le Mans en F1 auto’s stonden in de grote pitsgebouw.
De pits waren aan de achterkant open zodat we die ook
konden bekijken.
De races waren indrukwekkend. Wat me vooral opviel was
het verschil tussen de Cobra’s en andere auto’s uit dezelfde
klasse bij het uitaccelereren bij de bochten, daar waren ze
veel sneller.
Na de race nog gezellig wezen eten en daarna naar huis.
Tip: volgende keer met oordopjes. Ben nu nog doof. En
zonnebrand. Ben nu nog rood.
Sjoerd

(Deze advertentie kwam Rocco nog tegen. Sluit aardig aan bij het artikel van Adrie Robbeson. red.)

Service Schedule voor de Cobra - door Bob Swift / Nigel Brackenbury
In mijn opinie is er veel te weinig
aandacht voor onderhoud van onze
Cobra’s. Wij wachten tot hij stuk gaat!
Hier is een "service schedule" van onze
Cobra Club Nederland-vriend Nigel

Brackenbury, een Engelsman woonachtig in Duitsland.
Is het misschien een goed idee onze leden in de Paper
Snake te vragen wat zij vinden dat nodig voor een goede
onderhoudslijst?
Groeten, Bob

Unique Autocraft Python Service Schedule – Kilometres
(Chevrolet 350 ci ZZ4, Tremec TR3550, Jaguar XJ Mk II Suspension)

5k

Chassis

10k

20k

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lubricate Grease Nipples on front and rear suspension with Castrol MS3 High Melting Point Grease
Lubricate Grease Nipples on all drive shafts with Castrol MS3 High Melting Point Grease
Inspect End Float and adjust Front Wheel Bearings as necessary (Jaguar Manual page 60-7)
Inspect End Float and adjust Rear Wheel Bearings as necessary (Jaguar Manual page 64-3)
Inspect and adjust Tyre Pressures to 23 psi Front and 21 psi Rear
Inspect Tyres for damage to sidewalls
Inspect and adjust Suspension Camber setting front and rear to 0.5–0.75 degree positive (Jaguar Manual page 57-14)
Inspect and adjust Front Suspension Tracking – set to 1.6 – 3.2 mm toe in (Jaguar Manual page 57-13)
Inspect and adjust Rear Suspension Tracking – set to 0 mm toe in
Inspect steering rack gaiters (Part # First line FSG3036 – Fiesta Mk1)

X
X

Inspect wear on Front and Rear Brake Pads, replace if necessary (EBC Green Front/ Jaguar Rear – Jaguar XJ Mk II)
Inspect and adjust Handbrake Cable
Inspect Brake Fluid Reservoir level and top up if necessary with Dot 5 Silicone Fluid only
Inspect all Brake Master Cylinder, Pipes, Joints and Flexible Hoses for leaks

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

Brakes

Transmission

Inspect Clutch Fluid Reservoir level and top up if necessary with Dot 5.1 Fluid only
Inspect all Clutch Master Cylinder, Flexible Hose and Joints for leaks
Inspect and adjust Slave Cylinder free play to 1/8th to 3/16th
Inspect Gearbox Lubricant level, top up if necessary with Dextron II or III (or GM Transmission Fluid part# 12345349)
Drain and refill Gearbox with Dextron II or III (or GM Transmission Fluid part# 12345349)
Inspect Differential Lubricant level and top up if necessary with Valvoline HPGLS5 80W90 (or GL5 equivalent)
Drain and refill Differential with Valvoline HPGLS5 80W90 (or GL5 equivalent – see Jaguar Manual page 09-01)

Cooling System

Top up coolant in Header Tank with 50:50 solution Antifreeze and Distilled water
Unique
Autocraft
Python
Service
Schedule
– Kilometres
Drain and replace coolant in Header
Tank with
50:50 solution
Antifreeze
and Distilled
water (total
approx 18 litres)
Inspect all Radiator and Heater
Hoses, and
andTremec
Heater Matrix
for leaksJaguar XJ Mk II Suspension)
(Chevrolet
350Radiator
ci ZZ4,
TR3550,
Inspect operation of Electric Fan Thermostat (when engine is warm)

Engine

Drain and replace Engine Oil with 8 litres of Valvoline Racing 20W50 or equivalent
Remove and replace Oil Filter with Fram part # PH30 (short) or Mann W936/5 (long) Moroso Racing Filter, part number
22459
Drain and flush Oil Cooler
Inspect Spark Plug Gap – set to 0.035 – 0.040” (0.9 - 1.0 mm)
Remove and replace Spark Plugs with AC MR43LTS or Champion Copper Plus 401 RS12YC
Inspect all Fuel Hoses for leaks
Remove and replace Fuel Filter 24104 HD, Wix Corp., Gastonia NC. 001 704 864 6748 or Gaston Auto Supply 001 704 867 6326
Remove and replace Air Filter (14” x 2” Round)
Inspect and adjust Ignition Timing to 10 degrees before Top Dead Centre at 650 revs (vacuum advance disconnected)
Adjust tick-over to 700 rpm. (Adjust Carburettor at Diagnostic Rolling Road every 20 Km)

Other

Inspect operation of Windscreen Washer and check Fluid level – top up as necessary
Inspect operation and condition of Windscreen Wipers and replace blades if necessary
Inspect Fire Extinguisher pressure level. Recharge as necessary
Inspect operation of all Lights, Indicators and Horn
Inspect Battery Terminals for corrosion. Clean and coat with Petroleum Jelly as necessary
Inspect and adjust Auxiliary Drive Belt and adjust to ½” free play. Inspect for wear and replace if necessary

Notes (Other items noted which require attention)
Rewire Clock to permanent live feed

Check temperature reading of Oil Temp sender
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Zondag 2 oktober
Van 11.00 tot 18.00 uur
Relatie-instapdag
Gratis toerritten

De Jaarlijkse Silverstone Oldtimer & Sportscardag

UW KLASSIEKER IS ER TOCH OOK BIJ?
Toegang en deelname aan de toerrit is geheel gratis!
Iedereen is van harte welkom!!
www.silverstone.nl • Zwanenburg

2 OKTOBER 2011 - Laatste pubmeeting seizoen 2011

O

p zondag 2 oktober hebben we de
laatste pubmeeting van dit seizoen.
En deze willen we als bestuur van
de Cobra Club Nederland passend afsluiten.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om dit
te combineren met de Silverstone Classic
Sunday.

Vanaf 14:30 uur is de Ierse pub special geopend
voor de CCN-leden met hun partners.
Als arrangement hebben wij voor u het volgende
besproken:

- Soep, stokboord met kruidenboter, krab cocktailtje,
partycombi’s en een aperitiefje.

* Drankjes aan de hoofdbar en in de Ierse pub
(koffie/thee/fris/bier en wijn) kunt u afrekenen met
de CCN-consumptiebonnen.

Maar je kunt natuurlijk ook eveneens deelnemen aan
de Silverstone Classic Sunday.
Want op zondag 2 oktober, vanaf 11:00 uur zal de
Weerenweg in Zwanenburg weer in het teken staan
van allerlei bijzondere en zeldzame klassieke, maar
ook modernere auto’s, zoals Donkervoorts, Cobra’s,
kitcars en cabrio’s. Je kunt daar genieten van allerlei
mooie, heel aparte auto’s en motoren. Van DAFje tot
Ferrari, maar ook van Norton tot Honda. Ook zul je je
kunnen verbazen over de vooroorlogse voertuigen.
MEERIJDEN
Geef anderen (relaties, cliënten, familie, vrienden
of bezoekers) dit keer eens de gelegenheid om ook
te genieten van je bolide. Neem ze mee voor een
korte of langere rit. Dit kan een blokje om zijn, maar
misschien ook een rit door de mooie omgeving,
tijdens één van de uitdagende gratis tourritten, die
we hebben uitgezet.
Zeker als een cadeautje voor uw relaties, is dit een
“schot in de roos”, dus nodig iedereen, die je een
rit(je) gunt, uit voor deze dag.

GRATIS TOURRITTEN
Het leukste is natuurlijk om zelf deel te nemen aan
één of beide gratis toerritten (1½ en 2 uur), die in de
omgeving van Haarlem, Kennemerland, Amsterdam
en de Haarlemmermeer zijn uitgezet. Er zijn twee
ritten voor auto’s en motoren, maar ook een rit voor
vrachtauto’s. Je kunt aan deze rit(ten) meedoen met
je oldtimer, youngtimer, kitcar, oudere- of jongere
cabrio, supercar of klassieke- of moderne motor.
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AUTO-EN MOTORSPORT
Silverstone is druk bezig om, zoals elk jaar, ook
een aantal voertuigen uit de auto- en motorsport
naar Zwanenburg te krijgen. Deze zullen op de
parkeerplaats van Silverstone Partycenter te
bewonderen zijn.

ETEN & DRINKEN
Tijdens dit evenement is natuurlijk ook gedacht
aan de inwendige mens. Neem plaats op het terras,
of bij wat minder weer, in het gezellige Grand Café
van Silverstone. Waarom zou je de dag niet op een
passende wijze afsluiten, met een gezellig etentje in
het sfeervolle restaurant van Silverstone?
Wil je een lunchpakket (à € 7,50 per pakket)
meenemen tijdens de tourrit(ten) dien je dat wel
33
vóór 30 september te reserveren.
NOG MEER AKTIVITEITEN
Trouwens, niemand hoeft zich die dag te vervelen,
ook de kids niet.
Wat dacht je van
karten, lasergame of spelen in
de Spel Arcade ?
Voor
de kleinsten is er
natuurlijk
het onvolprezen
springkasteel.

GRATIS
Voor deelname aan deze dag betaalt men geen
inschrijfgeld.
Ook deelname aan de tourritten is gratis
Dit geldt natuurlijk niet voor hapjes, drankjes, karten
en/of lasergame enz.
INFORMATIE
Voor informatie kan men contact opnemen met
Silverstone in Zwanenburg.
Adres: Weerenweg 21-23
Postcode: 1161AE
Plaats: Zwanenburg
Telefoon: 020-4973858
Fax: 020-4976646
Email: rleeuw@silverstone.nl
Website: www.silverstone.nl
Tot ziens, op zondag, 2 oktober 2011

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

REPLICA'S

•

KITS

•

V8 ENGINES

•

PA RTS

FEEL TH E P OWE R

NITRADE is het adres bij uitstek voor alles met betrekking tot Cobra’s.
• Nieuwe, gebruikte Cobra’s en Cobra kits u kunt het

• Custom made aluminium koelers? Geen probleem
ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.

allemaal vinden op onze site.
• Aanpassingen, montage, revisie en interieurs, alles

• Leverancier van Chevy/Ford V8 motoren.

gebeurd in eigen beheer!
• Dealer van Intrax Suspension!
• U wilt uw Cobra laten onderhouden? Dat kan,
onze gespecialiseerde monteurs helpen u graag

geproduceerd.

een handje.

To p aa s s t r aa t 1 2

• Side Pipes en specials worden in eigen huis

•

755 4 T H H e n g e l o

•

Te l: 0 6 51 78 73 57 o f 0 6 5 0 29 4 4 1 1 • i n f o @n i t r a d e . n l

w w w.nitrade.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
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noviol b.v.

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

