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Ach. Uw hoofdredacteur heeft niet zoveel te melden,
vandaag, behalve dan dat er veel interessants in
deze Snake staat. Zoals het onderstaande, waarin
oudgediende en ere-lid Mickel Goossens zich
- wellicht ten overvloede- voorstelt.
Ik wens u veel leesplezier met deze Papersnake en
veel plezierige en veilige Cobra-kilometers!
Ron Gillot

H

allo Cobravrienden,
Oudgedienden kennen mij, maar de
nieuwe Cobravrienden nog niet.
Mickel Goossens is de naam en: I’m back.
De laatste maanden heb ik jullie al lastig gevallen
met e-mail om onze evenementen onder de aandacht
te brengen en ik ben dus terug van weggeweest
in het bestuur. Ik heb het stokje als evenementencoördinator overgenomen van Rocco Jansen die de
afgelopen zes jaar dit ambt heeft bekleed.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en nu ik
weer meer tijd heb, wil ik toch weer meer met de
Cobra Club doen. Ik heb zes jaar op de vrachtwagen
gezeten, waarvan een paar jaar internationaal en had
toen geen tijd om iets voor de Cobra Club te doen.
Vanaf 1 januari ben ik echter van de auto af en heb
ik me weer gestort op de computers, zoals vóór de
vrachtwagen. Samen met m’n broer heb ik het bedrijf
van m’n vader overgenomen en verzorgen we de
automatisering van tandartspraktijken. Ik heb nog
steeds geen echte Cobra. Wel ±400 miniaturen in alle
maten en kleuren. Als er iemand is die z’n 1:1 Cobra
wil ruilen tegen mijn miniaturen, dan hoor ik het
graag! Ik ben inmiddels 38 jaar en uitgespeeld met
m’n speelgoedauto’s en toe aan een grote-mensenCobra. Ik woon nog steeds in de zuidelijkste en
zonnigste provincie van het land en zoals bekend zijn
we hier gezegend met een heuvelachtig landschap. Er
staat voor volgend jaar dan ook weer eens een ritje
op het program in het heuvelland en een Limburgse
vlaai mag natuurlijk niet ontbreken.
Houd de kalender van volgend jaar dus goed in de
gaten. Maar eerst hebben we natuurlijk nog ons
jubileumjaar 2012, waarin we 20 jaar bestaan. Er
is al zoveel geschreven over de European Cobra
Meeting dat ik denk dat het niet meer nodig is om
dat nogmaals de revue te laten passeren. Jullie horen
nog van mij!
Groeten,

Mickel Goossens
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Van de Voorzitter

door Frank Gruwel

4

T

ot nu toe een echt Hollands weertje.
Tussen de buien door is het goed te
doen. Een i-phone of smart Phone met
buienradar lijkt dan ook onontbeerlijker als
een softtop!
Soms wordt de inzet van een evenementenorganisatie zelfs beloond met enkele dagen droog weer.
Ik probeer me zelf onafhankelijk van de weersvoorspelling toch in te schrijven.
Velen die nog druk aan het sleutelen zijn melden
dan dat ze weinig missen. Gelijk hebben ze, want
het is perfect sleutelweer. Wat mij de laatste tijd
binnen de club bijzonder opvalt is de teamspirit en
de erg gezellige sfeer. Het doet mij erg veel deugd
dit te ervaren omdat het de bindende factor is voor
ons allen. Rest mij enkel nog iedereen een hele
fijne vakantie toe te wensen. Geniet ervan, kom
heelhuids terug en we zien elkaar waarschijnlijk
op de ECM 2012. Mocht je nog twijfelen, schrijf
je dan toch snel in want hier ontmoet heel cobraminnend Europa elkaar.
Met vriendelijke groet,
Frank Gruwel

Voorzitter CCN

Van de penningmeester
De inning van de contributie is weer achter de
rug. Ten gevolge van de betalingsverzoeken
hebben in totaal 11 leden opgezegd, met 2
leden kon geen contact meer gelegd worden
en zij zijn geroyeerd wegens niet betalen
van de contributie. Tevens zijn er 2 leden die
aangekondigd hebben hun lidmaatschap per
einde van dit jaar op te zeggen. Dat betekent dat
we op het moment 228 leden hebben. Ik heb zeer
recent nog een aanmelding gekregen die ik nog
moet verwerken, dus eigenlijk 229.
Het verwerken van de aanmeldingen voor ECM
2012 en de viering van ons 20 jarig bestaan,
vergt gelukkig de laatste weken weer wat meer
tijd. De betalingen komen ook al goed binnen,
ook uit het buitenland. Ik hoop in juli alle
aanmeldingen definitief te hebben ontvangen.
Samen met reserveringen van de afgelopen jaren
hebben we zo een goede financiële basis voor het
weekend.
Ik wens iedereen die nog op vakantie gaat veel
plezier en hoop jullie allemaal te zien tijdens het
ECM-weekend.
Met vriendelijke groeten,
Ad van der Burgt
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Beste Cobra liefhebbers/sters,
We zijn allemaal gepassioneerd van de Cobra en
alles wat ermee te maken heeft. Daarom zijn we
lid van de Cobra Club, die dit jaar 20 jaar bestaat.
En dat willen we zeker niet zonder een bijzonder
evenement voorbij laten gaan. Met z´n allen
vieren we op dat moment onze passie voor de
Cobra.
Het evenement in Venray is daarom dé kans van
je leven om niet alleen meer dan 120 Cobra’s
uit heel Europa te bewonderen en je passie met
medeliefhebbers te delen, maar ook de kans om een
echte race-Cobra in actie te zien!

Bovendien hebben we meerdere activiteiten op het
circuit zoals :
• behendigheidsproeven
• zelf een paar rondjes rijden
(en ik garandeer je dat het een zeer aparte ervaring
is om met 140 door een bocht te gaan die 30° schuin
ligt).

Of je nu wel of geen Cobra hebt: dit is een evenement
dat je maar eens in je leven kunt meemaken. Dus
zet al je schroom en twijfels opzij en schrijf je nu nog
in. Nogmaals, deze kans komt de eerste 25 jaar niet
meer voorbij.
Alle activiteiten, behalve de tourritten, zullen op
het circuit plaatsvinden. Er is meer dan voldoende
parkeergelegenheid en op het circuit is de
mogelijkheid om een hapje en drankje te nuttigen.
Ook zijn op deze dag mooie prijzen te winnen!
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Er zijn twee mogelijkheden om deel te nemen :

1. Dag/avond kaart a € 49 per persoon
(aanwezigheid overdag + feestavond)
2. Dagkaart a € 17,50 per persoon (alleen
overdag)

Partner, vrienden, familie en collega´s zijn ook
welkom: je kunt meerdere kaarten bestellen.

Toegangskaarten zijn niet aan de poort verkrijgbaar,
alleen op inschrijving.
Let op: je kunt nog maar inschrijven t/m 21 Juli !!!
(zie: wwww.cobraclub.nl)
Dus:

“Je bent een rund als je dit jezelf niet gunt”
Bestuur Cobra Club Nederland
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EPS Uitlaten BV – T:0598-350.330 – E: info@uitlaten.com – W: www.uitlaten.com
USA En
USA Engines BV - T: 0598-350.335 E: info@usa-engines.com – W: www. usa-engines.com
Nieuwe Compagnie 23 – NL 9605 PX Kiel-Windeweer



Taxaties volgens 7.960 BW



(voorheen art. 275 WvK)

Gerechtelijk beëdigd makelaar/taxateur in sportwagens en oldtimers
Rapport opgemaakt volgens FEHAC norm
Aangesloten bij: Verenigd Register van Taxateurs (VRT)

Ledenvoordeel:

vanaf € 95,Bij u aan huis € 140,-

Bij ons op de zaak ontvangt u
10 euro korting op vertoon van uw lidmaatschapskaart
Bronsweg 2-B
2401 MB Alphen a/d Rijn
www.steijntaxaties.nl

tel. 0172 - 42 15 44
fax 0172 - 42 15 38
info@steijntaxaties.nl

ING: 512.33.35
Rabo: 3868.23.596

K.v.K.: 28074292
Rekestnr.: 2286/90
BTWnr.: 808539772B01
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9
De ‘ALV Powerpoint Slides’.
Dat klinkt bijna als een soort
WikiLeaks-onthulling...
Nee hoor. Gewoon de dia’s die
vertoond zijn op de laatste Algemene Leden Vergadering.
Niks mis mee.
Op de pagina hierna treft u de
notulen van deze vergadering.
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Notulen
Datum
Lokatie
Aanwezig

Afwezig
Leden +
introducees

Jaargang 2011 - ALV
1 april 2012
Hotel Bergse Bossen, Driebergen
Frank Gruwel (Voorzitter), Rocco Jansen
(ECM2012/Algemeen lid), Mickel Gossens Evenementen),
Ron Gillot (Redactie), Ad van der Burgt (Penningmeester),
Dick Vesters (Secretaris), Rob de Laat (Webmaster)
Ron Gillot
Ca 24

De afkortingen zijn: FG=Frank Gruwel, RG=Ron Gillot, RJ= Rocco Jansen,
AB = Ad van der Burgt, DV=Dick Vesters, MG=Mickel Goosens, RL=Rob de
Laat.

2

Er zijn geen formele wijzigingen binnengekomen.
3

En…eindelijk rijdt DV zijn Cobra !
4

Opening.
De voorzitter (FG) opent de vergadering heet een ieder van harte welkom. De
voorzitter wil aan de hand van een presentatie alle agendapunten bespreken en
afhankelijk van het agendapunt een ander bestuurslid het woord geven.
De voorzitter (FG) neemt het woord en licht de agenda toe.
Hierna licht FG kort de volgende thema’s toe:
1. De toekomst van de Cobra
2. Het grootst opgezette ECM2012 evenement
3. Het idee van Donateurschap
4. De CCN website
5. Het CCN Forum
6. De evenementen.

•
•
•
•
•
•

Blz 1/4

Er zijn afgelopen jaar 19 nieuwe leden bijgekomen, 21 leden hebben zich
uitgeschreven en 9 leden zijn geroyeerd.
Er zijn nu 238 leden waarvan er ca 1999 een Cobra hebben. We weten
dat er dubbel tellingen inzitten omdat leden niet melden dat zij hun Cobra
verkocht hebben.
Oproep aan allen om jouw gewijzigde Cobra gegevens door te geven en
je emailadres (bij wijziging) aan AB door te geven.
In 2011 is geen Kerstgeschenk aan de leden verstrekt
Adverteerders blijven ook in 2012 op de website en Papersnake
adverteren.
Ook in 2012 wordt er een leden pas verstrekt

5

Kascommissie 2011 (zie slides)
De kascommissie wordt uitgenodigd verslag te doen.
Nico Al vertelt dat de kascommissie een uitermate keurig bijgehouden
boekhouding aantrof. Al hun vragen om toelichting en rekening konden prompt
aangereikt worden. Hij prees de inzichtelijkheid en de zorgvuldige Hij stelt voor
het bestuur over 2011 decharge te verlenen over het financiële beleid.
De aanwezige leden van de ALV gaan unaniem akkoord.
AB vraagt wie zich voor 2012 wil aanmelden als kascommissie.
Gerard Ursem geeft aan dit voor 2012 dit te willen doen. Ben Schoutsen is
bereid om hem voor 2012 te ondersteunen. AB bedankt de huidige
kascommissie en bedankt de leden die zich nu aangemeld hebben voor 2012.

8

Bestuur
Het bestuur stelt voor om Rocco Jansen te benoemen als Algemeen
Bestuurslid en Mickel Goossens heeft te kennen gegeven om de rol van
Evenementen coördinator op zich te willen nemen.
De aanwezige leden in de ALV vergadering zijn het hier unaniem mee eens.

6

Financieel jaarverslag (zie slides)
De Penning meester (AB) heeft over het afgelopen jaar de volgende
mededelingen te doen:
• Email integratie uitgevoerd in zijn administratie.
Hierdoor kan AB makkelijk een lid of hele groepen leden emails
versturen

Datum 10-7-2012

Blz 2/4

RJ is verheugd dat Mickel (MG) het stokje van hem over wil nemen.
Mickel (MG) is een oude bekende binnen de club en behoefde dan ook geen
uitgebreide introductie.
En…laat je vooral niet weerhouden zelf iets te organiseren.
Het bestuur helpt, ook financieel !
10

Redactie (zie slides)
Wegens afwezigheid van RG neemt RJ zijn taak over en bespreekt de
Papersnake van het afgelopen jaar en wat we willen het komende jaar.
De Papersnake is een erg volwassen blad geworden.
Er is en blijft behoefte aan copy.
Zet jouw verhaal eens op schrift.
De redactie kan jou helpen er een mooi verhaal van te maken.

De penningmeester (AB) licht de verlies en winst rekening toe. Hij beantwoordt
vragen van de leden.
Hij licht de begroting voor 2012 toe en geeft aan dat er in 2011 net zoals in
2010 een overschot is. Er is wederom een reservering opgenomen voor het
2012 Europese Cobra evenement.
7

2012 Europees Cobra evenement (zie slide)
Hulde aan RJ, AB en RL omdat zij in korte tijd de ECM2012 website in de lucht
hebben gekregen.
We hebben als bestuur besloten dit evenement te gaan organiseren mede
omdat dit ook het 20-jarig bestaan is van de Cobra Club Nederland. We zullen
zeer voorzichtig omgaan met onze eigen financiële middelen en hebben
vooralsnog een laag budget hiervoor gereserveerd.
Dit evenement zal een goede PR zijn voor de Cobra en voor de CCN.
We willen dan ook zoveel mogelijk publiciteit en proberen de TV erbij te
betrekken. Wellicht kunnen we een sponsor regelen. De eerste gesprekken zijn
gaande. Er is intussen ook een toezegging m.b.t. een locatie (Circuit Venray).
We zullen veel hulp van CCN-leden kunnen gebruiken en nodig hebben om dit
evenement tot een succes te maken.
Uiteraard komt er een aparte website en vragen Cobra clubs in andere landen
om steun.
De datum zal waarschijnlijk liggen in het weekend van 1-2 of 8-9 september
2012.

• Opening
• Secretaris
o Algemene zaken
o ECM2012
• Bestuur
• Penningmeester
• Kascommissie
• Begroting ECM2012
• Evenementen
• Redactie
• Rondvraag
• Sluiting

Datum 10-7-2012

Secretaris (zie slide)
DV Geeft dat hij weinig secretarieel werk hoeft te doen omdat AB alles zo goed
geregeld heeft en zijn administratie uitstekend verzorgt. RJ neemt ook nog eens
het nodige werk uit handen van de secretaris. Dat betekent dat DV veel tijd kan
steken in het komende ECM2012 evenement. Gelukkig werkt iedereen binnen
het bestuur hier hard aan mee.
De inschrijftermijn is verlengd naar 30 juni.

Agenda:

1

Notulen vorige ALV vergadering

Er komt een speciale ECM2012 Papersnake die enkel aan de deelnemers
hiervan wordt uitgereikt.
11

Rondvraag
Geen.

12

Sluiting
FG bedankt alle aanwezigen en Silverstone sluit vervolgens de vergadering.
FG wenst iedereen een fantastisch Cobra jaar toe en nodigt iedereen uit voor
een hapje en een drankje.
Datum volgende ALV vergadering: Nog niet bekend.
locatie: Nog niet bekend.

Begroting ECM2012 (zie slides)
AB licht de begroting van het ECM2012 toe.
Er zijn reserveringen gedaan in de afgelopen jaren om dit evenement financieel
te ondersteunen. Er is hiervoor ruim € 15.000 gereserveerd.
Het aantal CCN deelnemers is bijzonder laag met name voor de 20 jarig CCN
feestavond.
Het bestuur beraadt zich nog op mogelijkheden om meer CCN leden aan te
trekken voor het ECM2012 evenement.

9

Evenementen (zie slides)
Rocco (RJ) geeft uitvoerig verslag van de 2011 evenementen en hij geeft een
vooruit blik van de 2012 evenementen.

Datum 10-7-2012

Blz 3/4

Datum 10-7-2012

Blz 4/4

Bulletproof achteras onder je Cobra - Steven van der Stroom

V

eel van onze Cobra-remakes zijn uitgerust
met een Jaguar E-type of XJS achterasconstructie.
Oorspronkelijk ontworpen voor maximaal ca.
280pk.
Niet voor ons V8-geweld met véééél koppel,
bergritten met smeltende differentieel keerringen
door te hete schijven, brede banden die GRIP hebben
en ook niet voor al onze huidige verkeersdrempels,
om maar niet te spreken van een track day…
Veel NIET dus, maar we willen het graag allemaal wel
met onze wagens kunnen doen.
Op de foto’s zie je wat het was en wat het geworden
is na diverse aanpassingen.
Wat is er allemaal gedaan:?
Er is een aluminium custom-made achterframe met
bodemplaat geplaatst ter verstijving en montage.
Aan de bodemplaat zit een spoiler die koele lucht
naar de remmen en het differentieel stuwt.
Deze spoiler bestaat uit een 2mm dik aluminium
plaatje dat naar beneden uitsteekt, gemonteerd met
popnagels zodat bij onverhoopt bodemcontact deze
lip er afgerukt wordt en je niet je hele differentieel
verliest….

De wieldraag-armen zijn verstijfd met custom-made
schetsplaten, ter voorkoming van vervorming bij
hard remmen en -accelereren.
Er zijn geventileerde schijven geplaatst met Jaguar
XJS remklauwen en greenstuff remblokken.

PaperSnake 2, juli 2012

11

Who did this?
• SNG Barrat Nederland, rubbers en
Jaguar-materiaal.
• Rob Breere, Engeland, schijven,
remklauwen, ontluchtingsset.
• Remkaflex Alkmaar, maatwerk braided
hose remslangen.
• UK Axles, Engeland, differentieel
revisie.
• Van der Klauw machinefabriek
Zwanenburg, divers metaal-, frees- en
draaiwerk.
• Steven, Custom-made aluminium en
staal, ontwerp en alle montagewerken.

Bulletproof achteras onder je Cobra (vervolg )
Er is een OP AFSTAND-ontluchtingsset gemonteerd
zodat je kleine neefje je niet meer hoeft te helpen
om bij de nippels te komen.
Er zijn harde polyurethaan reactiestang-rubbers
gemonteerd.
Differentieel 3.31, met power-lock, is gereviseerd
en herplaatst.
En last but not least zijn de wiellagers vervangen
met de correcte speling door de juiste vulbussen
toe te passen.    

Heerlijke winterklus, alles weer geplaatst onder de
auto en gelukkig, voor het eerst in 4 jaar gaat de
Cobra recht naar voren, zijn de fadende remmen
echt verleden tijd en is de wegligging bizar goed en
12 stabiel.
Voelt als een heerlijke beloning na al dat gesleutel!
Groetjes,
Steef

PaperSnake 2, juli 2012

...en een stukje over de vooras... - ook door Steven van der Stroom

F

ijne wagens hoor, die oude E-type Jaguars,
gemaakt voor comfortabel “fast road”
rijgedrag in de sixty’s. Als je echter wat
bredere en ook grotere wielen monteert en een
dikke 8-cilinder meeneemt op je voorassen
raakt de boel wat van slag en blijkt het week te
zijn.
Gevolg: “flexende assen” waardoor de remblokken
van de schijven worden gedrukt en je ineens Eerst
Even Moet “Pompen” voordat ie remt...
Daar blijf je, zeg maar, alert van...

De vooras upgrade van Rob Breere Jaguar Racing
uit Engeland biedt uitkomst.
13
Exact op maat maken van de vulbus is wel een
monnikkenwerk; 0.05mm lagerspeling is het doel.
Afstellen met de micrometer dus. Vastzetten met
100Nm van de naven is daarna mogelijk, flexen van
de as is echt verleden tijd, plus dat de lagers mooier
rondlopen en langer heel blijven.
Ook meteen een mooi moment om je remvloeistof
weer eens te verversen na meestal te lang
wachten....
Fijne zomer!

Steven van der Stroom
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REPLICA'S

•

KITS

•

V8 ENGINES

•

PA RTS

FEE L TH E P OWER

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

Centerfold: Een Dax bij Louwman - Thomas van Rooij in actie

15

Mijn eerste fotoshoot was een Cobra en deze foto’s zijn ook in dit blad verschenen. Inmiddels heb
ik een hoop opdrachten gedaan waarvan zelfs een aantal in het buitenland. Mijn stelregel is dat
ik met iedere foto die ik aflever, mezelf wil overtreffen en de klant exact datgene wil geven wat hij
wenst. Mijn eigen website is op dit moment onder constructie maar via de domeinnaam kunt u mijn
werk nu al vinden: www.tsvanrooij-photography.com. Ook is mijn meest recente werk te vinden op
facebook.com/ThomasVanRooijPhotography en daar ben ik ook te bereiken. Als u interesse heeft in
een fotoshoot of vragen heeft, kunt u mij uiteraard ook altijd een mailtje sturen op:
tsvanrooij.photography@gmail.com.”
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ROAD TEST

Gardner Douglas GD427 Mk4

Hugely impressed with Gardner Douglas’
GD427 when we drove it last year, now
it’s time for the CKC road test.

86 www.completekitcar.co.uk

AUGUST 2010

THE COMPANY
Gardner Douglas Sports Cars was
launched in 1990 by Andy Burrows,
although he’d been actively involved in
the scene as early as 1984. Initially
working with an existing manufacturer,
RW Kitcars, the first Andy Burrows’
designed kit car was a Cobra replica
marketed as the RW427 towards the
latter part of the ’90s. It was this that
swiftly became the GD427 in 1990.
Gardner Douglas Sports Cars operates
from a 5000sq ft unit on a secure exWW2 airfield just outside Bottesford in
Nottinghamshire. The company employs
six people and is slightly unusual in that it
makes all the fabricated metalwork and

the complex fibreglass semi-monocoque
bodies in house.
The company currently markets two
distinct models in the form of the GD427
and GD T70 (a Lola replica).
Over the years Gardner Douglas Sports
Cars has forged a reputation for high
quality engineering and now offers a mix
of kit and turnkey cars.

MODEL BACKGROUND
In a world of ladderframe chassis and
Jaguar based suspension, the GD427 was
quick to stamp a unique identity. From
the outset, the GD427 came out with a
backbone chassis and semi-monocoque
fibreglass body that could be swiftly demounted from the chassis.
The GD427 was also launched as a
Mk3 Cobra replica and not the more
common Mk4 inspired shape. This more
slender styling has always slightly divided
opinion and in 2008 Gardner Douglas
developed a new Mk4 body style to run
alongside the existing Mk3 original.
Although originally developed around
the familiar Jaguar XJ6 suspension
components found on most fake snakes,

by 1993 Andy Burrows had begun
working on a modern suspension
package to satisfy demand for turnkey
cars from Europe. This required all-new
components throughout, and a Ford
based Euro chassis package soon
followed and immediately met with
acclaim in the press. A factory backed
race version of the EURO was then
campaigned in the 1996 BRSCC Sports
and Retro GT Championship, winning in
its first full year of competition and then
repeating the feat the following year.
The Euro remains the company’s
benchmark car, but it’s important to
remember that the Jaguar based GD427
remains very much available, and is the
more affordable option if funds are
limited.

THE TEST CAR
This is the same car that we drove at the
end of last year, for our Car Of The Year
feature, where it was just pipped for top
spot by Westfield’s Sport Turbo.
The demonstrator is based around a
Euro chassis and features a brand new
LS2 engine with performance camshaft
and aftermarket engine management
system to produce a monster 480bhp.
The car is assembled to GD’s turnkey
specification, with new components
throughout. Significantly, the bodywork is
the more recent Mk4 variation.

DESIGN, ENGINEERING &
SAFETY 10/10
There is a lot of clever thinking gone into
the design of the GD427 (whether Jag or
Euro based). The fully triangulated
backbone chassis works beautifully and is
largely identical for either suspension
package. As Andy Burrows once told us,
“it’s the most simple way to get beam
strength and torsional rigidity into a
lightweight structure.”
But with all the steel structure in the
centre of the car, the bodywork needs to
be a bit special, providing both its own
structure and also vital safety strength for
the occupants. The GD427 does this via a
semi-monocoque fibreglass body that
features honeycomb sandwich floor
sections and foam-filled sills and side
panels.
The quality of the moulding on either
Mk3 or Mk4 bodywork is such that this is
one of the few Cobra replicas that is
offered in a coloured gelcoat finish and
the quality of various bodies on display
when we recently visited, confirmed this
is the highest quality fibreglass body on
any fake snake we’ve seen.
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ROAD TEST
DONOR/COMPONENT
CHOICE 8/10
Head down the Euro chassis option as
per this test car and you’re probably
dealing with brand new components
throughout. The number of parts
outsourced from mainstream
manufacturers is small, with Gardner
Douglas fabricating a large number of
parts in-house. As such, they are made to
measure.
Head the more conventional Jaguar
based route and the XJ6 based
suspension components may be getting a
bit long in the tooth, but they remain
readily available.

INTERIOR & EQUIPMENT 8/10
Because of the backbone structure and
monocoque body, the centre tunnel in the
GD427 is substantial. Cobra replicas can
be trimmed to almost any standard,
depending on budget, but the test car has
an understated class to it. The black
leather trim may be a little sombre, but
the level of finish it pretty faultless.

Gardner Douglas GD427 Mk4
Driving position is
excellent in the GD427.
This is 6ft3in GD owner
Alan Daubney in
position (see seperate
panel).

Not all GD interiors
have to be understated,
as witnessed by this
customer built car in the
workshop.
Factory car is
certainly uncluttered,
and quality of fitment is
excellent. Note GD’s
unique door handles.

Polished column stalks are a lovely touch
(that would not now meet IVA standards
because of the lack of identifying marks),
while we’ve always liked GD’s bespoke
door handles. These move the linkage
forward on the door to a position that’s
easy to reach, instead of the latchmounted levers on more traditional fake
snakes. It’s a touch you appreciate more
as you live with the car.

DRIVING POSITION 9/10
It’s not always easy to find a really great
driving position in a Cobra, with offset
pedals for your feet and large steering
wheels between your knees, but the
GD427 has both problems nailed. When
we last drove this car we were surprised
to find the pedals seemingly cramped
when we’d not noticed it on other
GD427s we’ve driven. Andy Burrows was
keen to show that the pedal location was
easily adjusted and within two minutes

had managed to move the brake pedal
further away from the throttle,
immediately negating our previous
observation. Sorted.
The leather rimmed wheel is perhaps
just a tad too large (something GD agrees
with, but simply hasn’t got around to
changing), but a column that’s adjustable
for height meant it was still easy to get
comfortable and it never impacted on this
driver’s leg position.
The gear shift falls easily to hand and
rearward visibility from the mirrors is
perfect. Finally, the seats are generously
trimmed, with plenty of thigh support,
which is important on longer journeys.

RIDE, HANDLING & STEERING
8/10
The ride on this car is an interesting
balance. As a regular test car, it’s set
pretty firm for Andy Burrows to throw the
car around and demonstrate to customers
exactly what the GD427 is capable of.
Indeed, I’m a little surprised by just how
firm it feels when I initially take it out. But
what’s really clever is that the spring and
damping balance is very good and, when
combined with the unique way in which
the body is isolated from the chassis (via
a number of rubber mounted fixings) the
comfort levels in the cockpit remain high.
This isolation from the chassis is critical –
it endows the interior with a quality feel
that’s tricky to achieve otherwise, yet
never seems to numb the vital feedback a
driver needs.
With its Euro chassis and substantial
Toyo rubber at each corner, the GD427
also has prodigious handling capability,
although the compromise is a tendency to

HOW WE’VE SCORED IT
3/10
5/10
7/10
9/10

VERY POOR
AVERAGE
GOOD
EXCEPTIONAL

tramline that’s marked on smaller back
roads. The steering is precise and full of
feel, although it can occasionally feel a
tad heavy.
Overall, the GD427 is as good as you’d
expect from the reputation it has garnered
over the years. In fact, it’s better than
that... this is a Cobra replica you can drive
like a Seven.

PERFORMANCE, GEARBOX &
BRAKES 10/10
Lots of Cobras claim huge power, but few
feel as genuinely fast as the figures might
suggest. But you know this demo car isn’t

being generous with the numbers as soon
as you punch the throttle... it is utterly,
stupendously super fast. And by that, we
mean mega fast at any sensible (or not so
sensible) road speed. Think an overtake
manoeuvre and you are already past. It’s
absolutely astonishing, and all provided
with super smooth delivery. The LS V8s
are king. No question.
This car comes with a Tremec T56
6-speed gearbox and it is a thing of utter
joy. The changes are so smooth and
precise, the throw from one cog to the
next perfection, and the gearing perfect
for whatever corner you are approaching

This is what it’s all
about. GD looks fantastic
and is no less exciting to
drive.

LS2 V8 featured
upgraded camshaft and a
very real 480bhp.

or overtake you are considering. Sixth
gear is an effortless long-legged continent
crusher, while the other five are the realworld cogs for more regular driving.
Finally we come to brakes, and with
AP Racing stoppers on the front and
330mm vented discs front and back (with
a proportioning valve to get the balance
just right) the GD has plenty of feel and
control from its stoppers, when you need
it the most.

SPECIFICATION: GD427 MK4
Engine as tested: Chevrolet LS2 V8, fast road cam, 480bhp
Engine options: Any conventional V8 engine
Donor: None specifically for the Euro option. Jaguar XJ6 for the Jag version
Chassis: Multi-tubular backbone
Bodywork: Fibreglass semi-monocoque bodyshell with honeycomb sandwich
floors and foam-filled side sills. Supplied in a coloured gelcaot finish
Front suspension: GD double wishbones with coil-over dampers and cast alloy
uprights (Jag: Jaguar front wishbones and stub axles with aftermarket coil-overs)
Rear suspension: GD double wishbones, rear driveshafts and cast alloy hubs, coilover dampers (Jag: Jaguar rear hub carriers, wishbones, driveshafts and
differential)
Brakes: 330mm vented and grooved discs front and back, AP Racing 4-pot
calipers, proportioning valve
Kit prices: Chassis pack £1995, body pack £2650 (both plus VAT)
Budget build cost: EURO from £25,000, Jag from £20,000
Contact: Gardner Douglas Sports Cars, Roseland Business Park, Unit 26,
Normanton Airfield, Long Bennington, Newark, Nottinghamshire NG23 5FF.
T: 01949 843299. E: sales@gdcars.com W: www.gdcars.com
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ROAD TEST

PRACTICALITY 9/10
Cobras always do well in this sector,
thanks to a big plush cockpit, full
screen, weather gear and, most
importantly, a sensible boot where you
can get several bags packed away
easily. GD also offers a thoroughly
developed hard-top option should you
want it, and while we didn’t test the soft
top on this occasion, our drive late in

THE OWNER VIEWPOINT

Gardner Douglas GD427 Mk4

With well-sorted
suspension and
prodigious grip, the GD
can be driven like a
larger sevenesque car,
almost.

2009 did see it in use, and only a
slightly awkward side window
arrangement robs this test car of
another perfect 10.

FUN FACTOR 9/10
With its huge power, not insignificant cost
and relatively wide footprint, the GD427
can be an intimidating car to jump into
and drive at full tilt. You need a few hours
behind the wheel before you can even
begin to extend its potential, but when

you do... boy, the wait is worth it.
The rude amount of power on tap is
faintly hysterical when you get the chance
to put the hammer down. This is a level of
power we can’t see you ever getting bored
with, and it’s packaged in a capable
chassis and iconic bodywork. If you can’t
have fun here... you need to check for a
pulse.

FINANCE 8/10
At a cool £48,000 in factory finished

Alan Daubney was an unexpected visitor to the GD

He’d built two Robin Hoods before he set off on the

Tremec box out of a Pontiac Firebird Ram-Air with

factory on the day of our visit, but his GD experience

GD experience, and had researched all the main

just 32,000 miles on the clock... for £4500. He’d

offered an invaluable reference point to a more

contenders within the Cobra scene. Significantly, he

intended to rebuild an iron block, but once he’d

affordable GD ownership experience.

was convinced that the GD product was no more

done the sums he knew the LS V8 was a similar

expensive than other cars when compared like-for-

price for effortless power. More importantly, he

like.

reckons the complete build has cost him £25,000.

The deal was sealed when he visited the

He found the build pretty straightforward and,

factory, where he liked the engineering behind the

when a part seemingly didn’t fit, it was inevitably

product and also the professional way in which he

because he wasn’t fitting it correctly, rather than

was dealt with.

any fault of the component. He is full of praise for

His car is Jaguar based, but running a second-

the quality of the GD kit (his car being in a

hand LS1 V8 engine under the bonnet. He bought a

coloured gelcoat finish). His car passed IVA at its

Jaguar XJ6 donor and stripped off and refurbished

first attempt and he was just awaiting registration

the suspension himself, even to the point of hiring a

when we met up with him, before a maiden

commercial compressor to sand blast the bits!

journey down to the Le Mans Classic.

Indeed, Alan did just about everything on the build,

If you’re interested in finding out more, take a

over a very short period of just eight months from

look at his build blog, which you’ll find at

start to finish. He bought the engine and its 6-speed

http://gd427cobrabuild.blogspot.com
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ROAD TEST LEAGUE TABLE (Maximum score 100)
CAR

ISSUE TESTED

GD427 Mk4
Adrenaline Murtaya
MK Indy R
Dax Tojeiro
AK 427
GTM Libra
Meggt Mojo
Nostalgia C-Type
Madgwick SRV8
NG TF
Javelin Cabrio
Quantum Sunrunner
Malone F1000

August 2010
March 2007
February 2008
September 2007
February 2010
October 2008
June 2010
December 2007
August 2009
November 2009
March 2008
June 2008
June 2007

form, this test car is not cheap, but does
that make it expensive? Having driven it
and seen the quality of what’s on offer we
doubt many of those customers in a
position to consider this kind of purchase
will be complaining.
For the rest of us there are more
serious questions to ask. As a kit build,
Andy reckons a Euro chassis car,
complete with a donor sourced LS V8
could be built from around £25,000,
while a Jaguar based GD with old school
V8 built to a budget could be complete for
under £20,000 if the builder was clever.
That’s terrific value.
What made our day all the more
interesting was the unannounced arrival
of GD customer Alan Daubney (see
separate panel). Based on the Jaguar

VERDICT

TOTAL SCORE

10
10
9
8
9
9
8
8
7
8
8
8
7

89
84
83
82
81
81
79
75
74
73
72
70
70

chassis, and using a modern LS1
engine sourced from a donor car, Alan’s
car cost him £25,000. He’d previously
researched the obvious contenders and,
on a like for like specification, was
convinced that the GD was no more
expensive to build. At that sort of money
and with that specification, the GD is
right on the mark.

GD427 can be had
with side pipes, but most
customers opt for
underslung system. It
still sounds awesome.

VERDICT 10/10
The GD427 is an astonishingly good car,
and despite a slightly over firm set-up
when we drove it, it seems churlish to
award anything other than top marks in
this sector. Gardner Douglas is a
company with a vast knowledge of the
subject matter and a deep passion for
doing things in a way that is pleasing from
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an engineering perspective.
This test car embodies so much of
what makes the company tick... it’s
meticulously assembled, beautifully but
understatedly finished and drives like
you’d hope it might. What Gardner
Douglas needs to be careful about is that
it doesn’t get typecast as only offering
high end Euro spec cars. Alan Daubney’s
impromptu arrival was a timely reminder
that a Jaguar based GD427 is a real-world
affordable option that can still be had with
the thrills of an LS V8 powerplant for
money that absolutely compares to its
obvious competition.
Depending on your perspective, your
Cobra replica deliberations just got a bit
more complicated, or perhaps a bit more
simple. 

Het petrolhead-weekend van Ampy en Mickel

24

N

et als vorig jaar willen we dit jaar weer
naar de Nitrolympx op het circuit van
Hockenheim. Nitrolympx is dragracen en
hier op de Hockenheimring doen alle klasses
mee, van junior tot top-fuel dragsters, dus van 1
pk-grasmaaier tot 8000pk jet-motor, van tergend langzaam tot nek-verrekkend snel.
Als we zaterdagmorgen vanuit mijn casa vertrekken is de lucht nogal dreigend maar vol goede
moed en enthousiasme zetten we toch koers naar
het zuiden van Duitsland. Onderweg wel een paar
spetters regen maar niet noemenswaardig. Dankzij
de baas van Ampy hebben we gratis kaarten met
parkeerkaart op het Fahrerlager. We stappen dus
bijna vanuit de auto de tribune op en de dragsters
zijn al aan het kwalificeren. Het is toch iedere keer
weer indrukwekkend hoe snel die dragsters van
kiet gaan en met wat voor kabaal. De topfuel-dragsters hoor je niet alleen vertrekken maar die voel je
ook vertrekken. Je borstkas vibreert sterk en dat is
toch een apart gevoel.
In de pauzes worden diverse shows gegeven
met onder andere een Volkswagen Transporter T1
die wel heel gemakkelijk een wheelie maakt, een

jet-powered motorfiets en een sterk staaltje stuurkunsten van Terry Grant. Terry Grant heeft een klein
wagentje met grote motor en achterwielaandrijving waarmee hij vele kunstjes uithaalt. Zo kan hij het
stuur vastzetten zodat de
auto donuts blijft draaien
en hij zelf doodleuk
uitstapt om vervolgens
tussen het publiek gaat
zitten. Ook heeft hij dit jaar
een tweede auto bij (TVR)
waarmee hij ook tegengestelde
rondjes draait om de ronddraaiende
kleine auto heen en dat vaak rakelings langs
elkaar af gaat. Op youtube vindt je filmpjes van Terry
Grant. Ook is er een show met een Red-Bull Airrace
vliegtuig en die is ook erg spectaculair. Zoals die piloot met ijzersterke maag zijn vliegtuig door de lucht
beweegt is zeer indrukwekkend en gaat in tegen je
gevoel. Recht omhoog om vervolgens tot stilstand
te komen en dwarrelend als een blaadje weer naar
beneden te komen en vervolgens weer een scherpe
bocht maakt om daarna even een kurkentrekker te
maken. Als je die stunts allemaal ziet begrijp je niet

PaperSnake 2, juli 2012

dat het vliegtuig niet breekt. Het klapstuk en tevens
afsluiting van de dag is de Nightshow. Die begint als
het gaat schemeren en dan zie je de vlammen uit de
uitlaat komen die je overdag niet ziet. De coureurs
durven overigens niet tot het einde het gas er op
te houden en houden het na de start al snel voor
gezien maar toch is het mooi om te zien als ze bij de
start volgas vertrekken met de vlam uit de pijp. Na
de dragsters is komt de showtruck van Indian Pete
(de oranje indiaan uit Nederland). De Amerikaanse
truck heeft 2 jetmotoren achterop staan waar
vlammen van 50-60 meter uit komen. Ook uit de
staande uitlaten komen waakvlammetjes van een
paar meter. Nu zitten wij op de achterste rij van de
tribune maar de hitte is heel duidelijk voelbaar.
Aan alle leuke dingen komt een eind en om 22.15
uur is het einde daar. We begeven ons naar de auto
en gaan naar ons hotel om voor we gaan slapen nog
even een afzakkertje te nemen.
’s Morgens na het ontbijt gaan we richting
Stuttgart en gaan we als eerste naar het Porschemuseum. Nu ben ik geen Porsche-fanaat maar het
museum is toch mooier dan ik had verwacht. Zo’n
80 auto’s staan er en een paar auto’s heb ik nooit

gezien. Op een plexiglas wand staan alle modellen
van de 911 geprojecteerd die 1 voor 1 oplichten. Zo
kun je heel mooi zien hoe de 911 in de loop van de
jaren is gegroeid in alle kanten. Natuurlijk staan ook
alle race-auto’s uitgestald en is er ook een hoek met
voorwerpen waar Porsche aan heeft meegewerkt
zoals een kunst-onderbeen, keukenmachines, fiets
enz. Bij de ingang hebben we een apparaatje gekregen voor de audio-tour. Zo kun je bij iedere auto de
feiten en geschiedenis beluisteren en kom je toch
weer dingen te weten die je nog niet weet. Na 2 uur
hebben we alles gezien en gaan we nog even naar de
hoofddealer tegenover het museum en de fabriek.
Daar staat trouwens een kanariegele Porsche Carrera

GT te koop.
Vol verwachting gaan we vervolgens naar het Mercedes-museum 8 km verderop. Dit indrukwekkende
gebouw telt 8 etages en iedere etage bestaat uit een
centraal deel met daaraan vleugels. Op het centrale
gedeelte staan de “gewone” auto’s en in de vleugels
staan thema-auto’s zoals transport, beroemdheden
en racewagens. Ook hier is er een audio-tour zodat
je bij iedere auto aanvullende informatie krijgt. Je
begint op de bovenste etage en het eerste wat je ziet
als je de lift uitstapt is een paard en daarna de gemotoriseerde koets (Der Patentwagen) en hoe verder
je komt des te jonger de auto’s worden en aan het
einde staat dan de SLS AMG. Ook vindt je er bekende
prototypes zoals de F100 en een voertuig dat sterke
gelijkenis heeft met de Carver, dus ook met een kantelende cabine in bochten. Ook hier is de hoofddealer
tegen het museum gevestigd en na een hapje en een
drankje gaan we bij de nieuwste auto’s kijken. Het
gebouw van de dealer kent 3 etages en onderin staat
het vervoer voor de gewone man. De tweede etage
wordt gevuld met de E, ML, CLK en SLK en de etage
daarboven wordt het interessant want daar staan de
AMG modellen en ook de S, CL en SL. Echter op de
bovenste etage zijn alle auto’s hermetisch afgesloten
en een proefzit in de SLS zit er dus niet in helaas. De
tijd vliegt en om 1630 uur wordt het tijd om weer

op huis aan te gaan. Het is immers nog bijna 500km
rijden. Onderweg nog even wat gegeten, getankt
en vooral nog wat nagenoten van het weekend. We
hebben voor volgend jaar ook alweer een weekend
gepland maar dan zonder Nitrolympx. Volgend jaar
staat het BMW-museum in Munchen op de planning
en Meilenwerk in Stuttgart. Bij het Meilenwerk is een
V8-hotel met thema-kamers en het plan is om daar
volgend jaar een nachtje door te brengen. Als met al
toch weer een geslaagd weekend en genoeg foto’s
gemaakt om er nog een keer aan terug te denken.
Groeten

Mickel Goossens
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Op donderdag 10 mei 2012
overleed in Baylor Hospital,
Dallas, Texas, de legendarische
Carroll Shelby.
Voor ons behoeft de
buitengewone man die de
auto bedacht die ons zo na
aan het hart ligt, geen nadere
introductie. Hij werd 89 jaar.
May you rest in peace, Mr. Shelby.

1923-2012

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

