Colofon & Redactioneel

Ongewoon en memorabel

I

k weet niet hoe gewoon het rijden in een Cobra voor u is.
Voor mij is het dat niet, integendeel, ik heb er geen. Het
was tot voor kort zelfs slechts een droom en ik had niet
de geringste verwachting dat die ooit in vervulling zou gaan.
Totdat het ECM 2012 zich aandiende en zomaar, out of the blue
(altijd al mijn favoriete Cobra-kleur geweest, overigens) Maarten
Gruwel mij aanbood om een paar rondjes in zijn prachtige Cobra
te rijden! Een groots gebaar dat ik aanvankelijk niet durfde accepteren uit angst iets stuk te maken. Toch gedaan, uiteindelijk.
Gelukkig.
Het zijn de meest ongewone en memorable meters die ik tot nu
toe in een voertuig heb afgelegd.
Ongewoon en Memorabel.
Die termen zijn zeker van toepassing op de ECM 2012.

Memorabel, want: drie dagen ronkende uitlaten, de geur van benzine en schroeiend rubber, glimmend chroom en blinkende lak,
grijnzen van oor tot oor, gelijkgestemde zielen uit alle windstreken, goed eten en muziek. Dat is memorabel en ongewoon.
Ongewoon, want hoe vaak zie je op enig moment een dikke 120
Cobra’s tegelijk bij elkaar?
Enfin, als u allemaal maar half zo genoten zou hebben als ik, dan
moet het voor u toch ook al zeer geslaagd zijn geweest.

Misschien bent u de gelukkige bezitter van een Cobra. Misschien
hard voor gewerkt, gespaard, jarenlang aan gebouwd of lang
gezocht naar die ene speciale. En zelfs als je er regelmatig in rijdt,
zal het volgens mij nooit gewoon worden, alleen al door het onstuimige karakter van deze auto’s. Ik spreek nu ook uit ervaring.

In deze nieuwe Paper Snake heel veel fotomateriaal, dat nog maar
weer eens laat zien dat het hier om een ongewone en memorabele
auto gaat.
Veel leesplezier!
PaperSnake 3, november 2012

Ron Gillot
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Van de Voorzitter 				

Terugblik op ECM 2012 door Rocco

...en wat de voorzitter van ECM 2012 vond? Zijn gezicht spreekt boekdelen.
Een foto zegt tenslotte meer dan 1000 woorden...
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T

ijdens de meeting in 2010, Zuid-Frankrijk,
hadden Dick en ik de belofte gedaan dat
de CCN in 2012 een Europese Cobra Meeting zou organiseren. En belofte maakt dan ook
schuld. Gelukkig wisten we de overige bestuursleden zover te krijgen om geheel achter deze organisatie te gaan staan. Een bijkomend voordeel
was, dat de CCN in 2012 twintig jaar zou bestaan,
zodat we twee evenementen tegelijk konden
houden.
Nu was het alleen zoeken naar de perfectie locatie en
via Frank kregen we te horen
dat de Raceway Venray voor
ons de “locatie” zou kunnen
zijn. Bij ons eerste bezoek,
begin 2011, waren we zeer
onder de indruk van de locatie. En nadat de eigenaar van
Raceway Venray ons vertelde
dat we welkom waren, was
de keuze snel gemaakt. Ik zal
jullie alle details besparen
hoeveel tijd en moeite het gekost heeft om alles voor elkaar
te krijgen. Maar eind augustus
was het dan zover: de ECM 2012 ging van start.
Alleen viel de start letterlijk en figuurlijk in het water. Ik had zelfs mijn soft top op de Cobra gezet (lag
al drie jaar onder ons bed), maar hield de zaak niet

droog met al die regen. Met wat kunst en vliegwerk is
het uiteindelijk toch gelukt.
Aan het einde van de dag brak de zon een beetje
door. Dit was dan ook meteen de échte start van
de ECM, want de Cobra´s konden nu eindelijk de
baan op. Op zaterdag en ook de zondag,was het echt
stralend Cobra-weer. De sfeer was goed, de leveranciers hadden hun plekje gevonden, de deelnemers en
toeschouwers liepen met blije gezichten rond en het
geluid op de baan was overweldigend. Helaas voor
ons, bleek te veel geluid ook niet goed en moesten
we aan het einde van de dag
minderen.
We zijn nu druk bezig om
film- en fotomateriaal van de
deelnemers te verzamelen.
Hiervan houden we je op de
hoogte. Maar ook onze “eigen” fotografen hebben hun
best gedaan om het complete
weekend vast te leggen. Je
kunt hun foto´s vinden via
http://rayway.erwingoossens.nl/#55.15 of zonder
logo via: http://www.oypo.
nl/pixxer.asp?id=795088520AC3B97D
Rest mij te zeggen : Als je er niet bij bent geweest,
dan heb je echt iets gemist!
Rocco Jansen
PaperSnake 3, november 2012
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ROAD TEST

AK 427

AK Sportscars’ latest demonstrator features
power steering and brand new LS3 power.
Is it in danger of losing the raw appeal of
the car that inspired it? CKC puts it through
our stringent road test.
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THE COMPANY
AK Sportscars was launched in 1990 by
Alan Frew and Ken Freeman (hence
AK), but it was Ken who soon took on
the operation entirely and gradually
grew the company into one of the UK’s
main players in the kit car scene. AK
has always been a family run company,
with sons Dan and Jon both involved
over the years, along with Ken’s wife
Lynda. But 2010 sees a significant
change at the helm, with Jon and his

wife Wendi taking on the daily running
of the business as Ken and Lynda retire.
Jon takes over a company that’s in
rude health. AK has weathered the
storm of the recession spectacularly and
ends 2009 with almost six months of
advance orders.
AK produces around 30 kits every
year, along with three to four full builds.
The company operates from a modern
5800sq ft factory unit, with six employees
(including Jon and Wendi).

AK produces almost everything in
house, not only making all its own chassis
and bodies, but also all stainless and
aluminium fabrications (exhausts etc), all
interior trim and even wiring looms.

MODEL BACKGROUND
Launched in 1990, the AK 427 has not
tried to re-write the rulebook when it
comes to Cobra replicas. A Jaguar XJ6
based product, the AK uses a sturdy
ladder chassis mated to a fibreglass
bodyshell, with was revamped a few
years ago to update some of the styling
details. It features an integral tub for the
cockpit and also the boot area, as well
as having pre-bonded in inner
wheelarches.
For all its conformity, AK has been
happy to embrace modern features, such
as power steering and, most recently, the
car has been redesigned to accept more
modern Jaguar XJ40 based suspension
components (an option over the XJ6
based kit).

THE TEST CAR
This is a brand new demonstrator,
running the company’s latest XJ40
suspension package, power steering and
a brand new Chevrolet Corvette LS3
engine developing 430bhp in standard
tune. There is, however, nothing on the
car that is beyond the basic package. The
interior is the company’s standard leather
trim, while externally the only additions
are the small winglets at the front. AK
estimates that to privately build a car to
this standard would cost around £27,000.

DESIGN, ENGINEERING &
SAFETY 7/10
Essentially a ladderframe chassis, the
AK benefits from an additional
backbone structure which stretches the
length of the centre tunnel but, rather
oddly, does not go further forward
around the transmission tunnel. While a
Jaguar XJ6 based car has been the
mainstay of the range up until recently,
the increasing rarity of donor
components has meant a new Jaguar
XJ40 based car has been developed.
This means AK’s own top and bottom
wishbones up front, utilising the XJ40
stub axle, with a modified steering arm.
At the back, a substantial fabricated
lower wishbone is used with shortened
XJ40 driveshaft and hub carrier.
Significantly, this brings the rear brakes
to a conventional outboard location, in
place of the XJ6’s inboard package.
The AK bodyshell is a one-piece item,
as per all Cobra replica bodies, but with a
bonded in main inner and boot tub. A
substantial scuttle hoop and lower outer
chassis frame offer a degree of side
impact protection.
FEBRUARY 2010
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ROAD TEST

AK 427
Some tidy detailing
on this car, but nothing
that is beyond the
amateur builder.
Driving position is
very good. Could do
with a little more
rearward adjustment on
the seat.

You can’t beat
conventional

DONOR/COMPONENT
CHOICE 8/10
While the XJ6 donor remains an option,
the move to XJ40 components can only
make long-term sense. For many, the
older donor will remain the desirable
choice and it is still perfectly possible to
find the components (at a cost that is only
likely to increase), but the XJ40 parts will
surely become the norm in years to come.
The development of a modern Chevrolet
LS installation is also good news although,

instruments on a leather
dashboard.
Interior is hugely
inviting. Curved centre
tunnel top is a new
development which
works well.

once again, the old school choice of a
Chevy 350cu in V8 should never be
discounted. AK’s willingness to embrace
power steering and the use of a modern
BMW upper steering column
demonstrates a forward thinking
approach to the future of the Cobra
replica. We like it.

INTERIOR & EQUIPMENT 9/10
What’s not to like? The demonstrator’s
interior looks special, and feels special.
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The curved tunnel top is a new
development for AK, being created in
aluminium, and it adds a touch of class to
an otherwise familiar environment. The
quality of the trim is excellent and the
choice of conventional gauges, Savage
buttons and column stalk controls with
aluminium ends really look the part. The
stalks would now require some form of
identification on them to meet IVA
requirements or, of course, could be a
retro fitment.

DRIVING POSITION 8/10
A very good driving position in this car.
The seats are comfortable and supportive
and we like the way the harnesses can be
located underneath the rear bodywork

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

VERY POOR
AVERAGE
GOOD
EXCEPTIONAL

(yet still meet IVA height requirements)
where other manufacturers locate them
on top of the rear bodywork.
The steering column is fixed in
position (despite the BMW item having
adjustment), which is a shame, but
doesn’t detract from an accomplished
driving position. Down in the footwell the
pedals are generously spaced, despite
what must be a wide centre tunnel. We
needed the seat at its furthest back
position and, in an ideal world, could
have perhaps done with an extra inch
of length.
It was only after the test that we learnt
that all production bodyshells now go out
with exactly an extra inch of footwell
length and, for taller drivers, there’s the
option of a further inch of length. Both
would allow the pedals to move further
forward, which would go towards
addressing this issue.

RIDE, HANDLING & STEERING
7/10
Power steering is a great development
within the Cobra replica market. We’re
sure the ‘purists’ will disagree, but when
you drive a car with a well sorted power
assistance it instantly makes the car
easier to live with. While not all replicas
have heavy steering, many do, and the
set-up on the AK is pretty much perfect.
The steering lock is also extremely
FEBRUARY 2010

Corvette LS3 engine
delivers a mighty
430bhp.

Decent

rubber needed to keep it
all under control.

impressive, with a very tight turning
circle. The steering is also very quick in
the corners, perhaps a tad too quick
when allied to the power rack, which
ends up slightly robbing the set-up of
ultimate feel and confidence.
The AK feels sensibly sprung, with a
compliant ride that makes for relaxed
cruising. It does lack a little composure
over more testing road surfaces, where
the overall spring and damper balance
could be slightly improved. This impacts
on the handling, which is largely fine,
but currently lacks ultimate control.

SPECIFICATION: AK 427
Engine as tested: Chevrolet Corvette LS3 V8, 430bhp
Engine options: Almost any conventional V8 engine. Chevrolet 350 and Ford 351
being obvious old school contenders. Latest LS range
Chassis: Ladderframe chassis with additional backbone structure
Bodywork: GRP body supplied in primer gelcoat. Bonded in main tube, boot and
inner arches
Front suspension: Fabricated double wishbones, coil-over dampers, modified
XJ40 stub axles. Also original XJ6 based suspension available
Rear suspension: Fabricated lower wishbones, shortened XJ40 drive shafts and
hub carriers, single coil-over per side. XJ6 chassis required two coil-overs per side.
Brakes: XJ40 front and rear discs and calipers, servo assisted
Kit prices: XJ40 chassis/body pack £4495, XJ6 body/chassis pack £3495 (both
plus VAT)
Budget build cost: From £27,000 as tested, From £22,000 for XJ6 based car
using Chevy 350 V8
Contact: AK Sportscars, Unit 51 Ivatt Way, Westwood Industrial Estate,
Peterborough PE3 7PN. T: 01733 267633. E: mail@aksportscars.co.uk
W: www.aksportscars.co.uk
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ROAD TEST
So new is the demo car that AK has
yet to do a final set-up on the car, so
some of what we’re experiencing may be
improved with subtle tweaks to the
geometry and spring/damper setting. And
neither would we like to suggest that the
handling was poor, far from it – merely
there is some room for easy
improvement. This is still a hugely
enjoyable car to hustle through the lanes.

PERFORMANCE, GEARBOX &
BRAKES 8/10
The LS engine is rapidly becoming the
weapon of choice in the V8 world, and it’s
so easy to see why. It starts on the button,
idles instantly, needs no ‘nursing’ when
cold and producing huge performance in
unmodified factory fresh specification.
Only cost can be counted against it.

AK 427
The LS3 comes with the standard
430bhp (a 480bhp version is also
available). A judder as the clutch is fed in
is unquestionably an oddity of this
installation and will no doubt be rectified
in due course, but in all other respects it’s
a hassle-free driving experience.
Once warm, the Getrag 5-speed
gearbox is an easy accomplice to getting
the most from the V8. Power is, as you’d
expect, pretty monstrous, with huge,
instant shove the moment you get frisky
with the throttle. While it lacks the
ultimate brutality of the 480bhp version
we drove in a GD427 recently, it’s still
massively, addictively fast. The short
summary must be that if you can afford it
(see value for money section) the LS
engine is the way to go.
Our only hesitation with this particular
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installation was the fly-by-wire throttle.
This is supplied as part of the engine
package and here we found it
particularly sensitive at the point when
you are neither accelerating or
decelerating. At this cruising position
either the engine ECU was hunting
slightly, or the throttle was picking up
minute movements in the pedal, making
it slightly tricky to drive smoothly.
As for the power assisted brakes, they
were a joy, with a strong and even action
that slowed the car predictably and
without the over-assistance that can blight
some power assisted systems on Cobras.

PRACTICALITY 9/10
This is the CKC Road Test sector where
every Cobra can achieve some easy
marks. With a generous boot, spacious

FEBRUARY 2010
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interior, good wind protection from the
curved screen and deflectors, plus a
good hood and side screens, the
generic Cobra clone always does well.
AK also offers a well sorted hard-top
arrangement for those looking towards
more long-term weather protection – an
option which is proving increasingly
popular.

Current league table
shows previous road
test results. Our
suspicion now is that
earliest tests may have
been a tad generous.

FUN FACTOR 8/10
There can’t be many better places in
which to spend a day’s driving on one of
the few sunny winter days we’ve had
this year. The unusual colour choice of
this car is inspired, and the view
through the windscreen is as
spectacular as always. Really, if you
don’t enjoy yourself while driving one of
these cars, you need to seriously
question your car enthusiast credentials.
Only the current suspension set-up on
this car robs it of a point here, because
everything else is very much present and
correct. Gorgeous looks? Check.
Sumptuous interior? Check. Great build
quality? Check. Great soundtrack? Check.
More than adequate performance?
Check, check and double check.

FINANCE 8/10
If you are after a big Cobra with all the
trimmings (American V8, quality leather

Good colour choice
gives the AK
demonstrator an added
twist. It’s a great car
from a terrific company.

ROAD TEST LEAGUE TABLE (Maximum score 100)
CAR

ISSUE TESTED

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

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

interior, Jaguar suspension) then AK
Sportscars is probably one of the more
affordable options. The XJ6 body/
chassis package starts at £3495 plus
VAT and the factory reckons a sensibly
built example using a decent 350bhp
Chevy V8 engine would cost from
£22,000. As we mentioned at the
beginning of this feature, the factory
estimates nearer £27,000 for a car of
similar specification (using the newer
chassis and LS power) to that we’ve
tested here. Factory turnkey options for
the same car begin at £43,000
(inclusive).
Of course, none of this is what you’d
call cheap motoring, but just have a look
at the pictures here – the AK isn’t a
budget offering and fares pretty well
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VERDICT
9
10
9
8
9
8
7
8
8
8
7

TOTAL SCORE
81
84
83
82
81
75
74
73
72
70
70

against its obvious competition.

VERDICT 9/10
There’s an awful lot we like about the
AK 427. In fact, it’s the complete
package that impresses us most. The
car itself is unpretentious, well thought
out and designed as a car to be used
regularly. It’s not overly fussed about
ultimate authenticity, happy to inject
some modern creature comforts (such
as power steering), is sensibly priced
and, above all, produced by a company
that knows the scene inside out, is down
to earth, makes everything itself and is
bursting with good honest enthusiasm.
If you’re looking for a common sense
route to Cobra ownership, look no
further. 

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

ECM 2012 door de ogen van Mickel Goossens

H

et begint allemaal ver voor ik erbij betrokken raak. Cobra Club Nederland gaat European Cobra Meeting 2012 organiseren.
Veel werk wordt verzet om het tot het een mooi
weekend te laten worden. En dan is het eindelijk
zover. Het is donderdag, de eerste dag van de European Cobra Meeting 2012 breekt aan.

14

Ruim op tijd arriveer ik in Venray en kan ik het hele
terrein eens op m’n gemak in me opnemen. Ik loop
een rondje over het hele terrein en bekijk ook eens
de kombaan waar ik hopelijk nog wat rondjes op kan
maken dit weekend. Op donderdag gaan we zoveel
mogelijk voorbereiden voor het weekend, zoals koffie
drinken en ouwehoeren. Maar de attributen komen
niet vanzelf op z’n plaats dus tijd om aan te poten.
Aangezien Cobra’s vrij eigenwijs zijn en niet altijd
doen wat hun baasje ze opdraagt en ze wel eens een
stapje opzij maken, leggen we matten om harde aanvaringen met de muur te verzachten. Pionnen worden
uitgezet om de stuurmanskunsten van de Cobrapiloten te testen en ondertussen worden er stoelen en
tafels afgeleverd.
Ondertussen komen er al een paar Cobra’s uit Oostenrijk, Duitsland en Engeland aan die zich stationeren
op het parkeerterrein. Her en der worden er wat afzetbakken bij de ingang geplaatst om alle Cobra’s een
fuik in te laten rijden. Hier worden de Cobravrienden
gecontroleerd of ze wel goed gehumeurd zijn want
anders krijgen ze geen toegang tot het evenement.
Tevens wordt hier nagekeken of ze zich hebben aangemeld. En ik maak m’n eerste ronde op de kombaan
… op de fiets. De donderdag zit er op en we begeven
ons naar huis om nog een goede nacht te maken voor
we het hele weekend aan de bak moeten.
Vrijdagmorgen melden we ons weer in Venray en
worden de tenten afgeleverd. Deze worden met
vereende krachten en als vanzelf opgezet. In de grote
tent wordt Ad z’n kantoor/zenuwcentrum ingericht
waarin iedereen zich kan melden voor de deelname
en natuurlijk de goodiebag met onder andere die
mooie oranje zonnebrillen. Laat iedereen maar
komen, wij zijn er klaar voor. Laat de meute maar komen en pardoes, daar komen ze. Iedereen doorstaat
de humeurtest en ze hebben ook nog eens ingeschreven dus geen vuiltje aan de lucht wat dat betreft. We
hebben wel last van ander vuil in de lucht in de vorm
van regenwolken die zich ook nog eens menen te
moeten legen boven ons domein.
Ondanks de regen is de stemming toch goed te
noemen. De geplande activiteiten vallen in het water
maar het weekend is nog lang genoeg dus we maken
ons nog geen zorgen. We begeleiden de Cobravrien-

den naar hun parkeerplaats en naar Ad. Maar met het
vooruitzicht op een warme bak koffie (Ad speelt voor
Sinterklaas en deelt consumptiemuntjes uit) komt
ook dat goed. De eerste Cobra’s maken hun rondje op
de kombaan maar dat gaat nog wel met enige voorzichtigheid (eigenwijsheid van de Cobra’s zoals reeds
vermeld is hier debet aan). Rond 14.30 uur (kan ook
14.35 uur zijn) houdt het dan eindelijk op met regenen en omdat de temperatuur niet slecht is, droogt de

baan snel op het gaat het tempo ook omhoog waarmee de Cobra’s over de baan heen gaan. De ene doet
het rustig aan maar de andere boendert er overheen
met bijbehorende geluiden (had iedere auto maar
een V8, dan hadden we geen autoradio nodig). Als
je het leuk hebt dan gaat ook de tijd hard en voor ik
het weet is het alweer 18.30 uur en wordt de baan
gesloten. Iedereen parkeren en op naar de kantine
waar iedereen wordt verwelkomd met, hoe kan het
ook anders, een welkomstwoord.

Van al die indrukken en het reizen is iedereen hongerig geworden en we begeven ons naar boven waar
een geweldig buffet staat te wachten om verorberd
te worden. Het smaakt buitengewoon en met een
voldaan gevoel en losse broeksknopen verlaat iedereen de eetzaal om beneden de avond door te zetten.
Er wordt flink gekletst, geouwehoerd (brabantsch)
en gekalt (limburgsch) en vanaf een afstandje bekijk ik de meute en zie alleen maar blije en tevreden
gezichten. Dan komt mijn teleurstelling want ik ben
van de hulpjes de enige met een normale auto en ik
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(...en let u even op de brede grijns van de bestuurder. Ja, dat is ’m dus: Mickel)
ben dan ook de sjaak en moet de andere hulpjes naar
ons weekendverblijf te rijden inclusief bagage. Mijn
hoop om met m’n motor een keer over de kombaan
te vliegen vervliegt. Jammer maar helaas, had ik ook
maar met m’n Cobra moeten komen (m’n Cobra is nog
in bezit van de huidige eigenaar). Even snel douchen
en dan slapen want de zaterdag is in aantocht en dat
wordt de drukste dag. Na 100 cobra’s te hebben geteld val ik in slaap en dan is het ineens zaterdag.

Hoe kan de dag beter beginnen dan wanneer je je
ogen open doet en je ziet dat de zon schijnt? Snel een
ontbijtje met koffie en op naar de Raceway.

Vandaag mogen we volgens de planning zo’n 350
Cobravrienden verwachten. Iedereen op z’n post
en dat iedereen maar een leuke dag mag hebben.
De Cobra’s stromen binnen vanuit alle windstreken
en vele landen, alle merken en kleuren. De Pilgrimrijders slaan de hersens van de DAX-rijders niet in en
ook de Superformance-rijders worden ongemoeid
gelaten. Daar kunnen de “voetbalfans” een voorbeeld
aan nemen. Wat een leuke mensen toch allemaal.
Mensen kijken is zeker net zo leuk als Cobra’s kijken
en net zoals met de Cobra’s, zijn er ook niet 2 dezelfde mensen. Tussen de werkzaamheden door heb
ik tijd om hier en daar een praatje te maken en om
me aan de vele Cobra’s te vergapen. Maar niet alleen
Cobra’s zijn van de partij vandaag. We hebben natuurlijk de Ferrari 360 van Sylvia en Theo maar ook
de Ford Mustang Club mogen we verwelkomen en de
Super Seven Club is van de partij. Rondjes rijden op
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de kombaan, behendigheidsproeven, stands op het
binnenterrein, er is genoeg te zien en te doen. Ook
liggen er routes klaar die de Cobravrienden kunnen
rijden variërend van Veluwe tot Tunnelroute. Het is
een gezellige drukte en als iedereen aan het eind van
de middag terugkomt op de Raceway staan er toch
aardig wat Cobra’s op het circuit. Ook nu weer staat
er een heerlijk buffet te wachten en na alle spijs en
drank gaan we weer naar beneden waar de band van
ons eigen Huub Linnenbank staat te spelen met een
heuse Cobra-gitaar. En ook hier weer veel blije en
tevreden mensen. Wat gaat de tijd toch snel en ook
de zaterdag is weer voorbij. Met het inslapen haal ik
de 100 Cobra’s niet en dan is het alweer zondag met
wederom een blakend zonnetje aan d’n hemel.

Vandaag wordt het niet zo’n drukke dag en is er meer
15
tijd voor ontspanning en praatjes. Veel Cobra’s worden weer uitgelaten in de omgeving en het is gewoon
rustig op het circuit. Dan biedt Mark z’n Cobra aan en
dat laat ik me dus geen twee keer zeggen dus insnoeren en weg ermee. Een paar rondjes met een Cobra
op de kombaan zijn veel sneller voorbij als me lief
is en nu is mijn European Cobra Meeting helemaal
geslaagd. Bedankt Mark! Aan het eind van de middag
moeten veel Cobravrienden naar huis en als afsluiting
worden er van iedere Cobra apart nog diverse foto’s
gemaakt. Ook wordt er een voorstel gedaan om een
filmpje te maken achter een rijdende auto gevolgd
door de Cobra’s. Ik word achterin de auto van Ron gedumpt en het rondje wordt gereden. Dan is het voor
veel mensen de tijd om daadwerkelijk afscheid genomen en vertrekken de mensen naar huis. De hulpjes
van de meeting beginnen al met opruimen terwijl de
overgebleven Cobravrienden neerstrijken op het terras en Huub en z’n makkers staan alweer muziek te
maken. Even later staat er alweer een heerlijk buffet
klaar en daarna is het weer napraten over het weekend beneden in de kantine onder het genot van Huub
en z’n makkers. En voor je het weet is het weekend en
de European Cobra Meeting voorbij.
Maandagmorgen is het alleen nog wat opruimen
en dan is ook voor ons de European Cobra Meeting
voorbij. Het hele weekend heb ik alleen maar leuke,
aardige en eensgezinde mensen gezien dus ik denk
dat het weekend is geslaagd. Daar kunnen we met
z’n allen op teren de komende tijd. Ik ben niet zo van
veren in iemand steken maar zonder de tomeloze
inzet van Rocco en Ad was het allemaal niet zo goed
gegaan. Bedankt jongens!!
Cobravrienden, bedankt voor jullie bijdrage aan dit
weekend. Zonder jullie was het niet gelukt!
Groeten Mickel Goossens
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De Centerfold-fotograaf van deze PaperSnake: Erwin Goossens
Als je op de ECM 2012 bent geweest
heb je hem, meestal samen met
zijn oom Kees, ongetwijfeld in actie
gezien. Met indrukwekkende lange
lenzen op de camera’s, het petje
omgekeerd op het hoofd en urenlang
geconcentreerd aan het werk. Op
deze en volgende bladzijden stelt hij
zich voor en zie je een proeve van
zijn werk. Heel bescheiden noemt hij
zichzelf nog hobby-fotograaf. Maar
volgens mij is hij het hobby-niveau
al lang ontstegen. Laat dat “hobby”
voortaan maar weg, Erwin.
(red.)

M

ijn naam is Erwin Goossens en ik
ben hobby-fotograaf. Ik fotografeer
landschappen, portretten en beoefen
sportfotografie en HDR-fotografie.*)
Met deze hobby ben ik een jaar of vier geleden
begonnen.
Ik fotografeer met een Canon 600D met diverse
lenzen: 100/400, 24/70, 70/200.
In het dagelijks leven werk ik als bode voor de
gemeente Alphen-Chaam.
Het Cobraweekend heb ik als zeer leerzaam ervaren, spelen met je sluitertijden zodat de achtergrond vervaagt en de Cobra scherp is.
Je kunt altijd mijn website bezoeken:
www.erwingoossens.nl

*) High Dynamic Range- Fotografie; Techniek waarbij dezelfde
foto met verschillende (extreme) belichtingen wordt gemaakt,
die vervolgens softwarematig bijeen gevoegd worden. Maakt
dramatische effecten mogelijk. (red.)
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In opperste concentratie jaagt Jos Peters zijn
Superformance Cobra langs de pylons.
Foto: Erwin Goossens www.erwingoossens.nl

ECM 2012 & 20 jaar CCN - een impressie...							
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...op basis van foto’s van Erwin Goossens
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Wie ben ik:
Marcel Goossens
Woonplaats : Brunssum, Zuid-Limburg
Leeftijd: 39 jaar
Ik bezit mijn Cobra nu 8 jaar.
Ben al bijna 10 jaar lid van de CCN.

Cobra:
Merk : Brightwheel Viper V8
Motor: Ford 347 (302 met stroker kit)
Scherpe nokkenas, RPM Performer inlaatspruitstuk, 750 Edelbrock carburateur.
Jaguar assen.
In de laatste 7 jaar heb ik onderstaande modificaties uitgevoerd:
De Rover 3,5L V8 vervangen door een Ford 347.
Rolbeugel geplaatst.
Side pipes gemonteerd
Compleet nieuwe kabelboom.
Nieuw Dashboard.
Nieuwe bekleding.
Vorig Jaar laten spuiten: blauw met witte strepen.

Wie ben je?
Michel Makker, gehuwd met Beate, vader van 3 volwassen zoons. Wij hebben thuis een Bordeaux Dog en
een ruwharige Dwergteckel. Ik woon in Laren NH.
Wat doe je?
Ik ben audicien en eigenaar van een keten hoortoestel
winkels in het midden van het land, zie www.makker.
nl
Waarom een Cobra of waarom ben je geïnteresseerd in
een Cobra?
Van kinds af aan ben ik weg van de vorm van de Cobra.
Tot voor kort was ik een enthousiast Harley Davidson
bezitter maar door een aantal vreselijke ongelukken
met motoren in de familie heb ik besloten mijn heil
verder op 4 wielen te zoeken. Dat werd dus een Dax
Cobra met een 5.7 liter V8 van Chevrolet. Ik viel met
name direct op deze Cobra door het feit dat hij als
wegversie is uitgevoerd. In British Racing Green, met
spaakvelgen, achter uitlaten en een houten dashboard.
Plannen met je Cobra of heb je bouwplannen?
Met deze Cobra verder geen plannen, heb recent een
hard top pas laten maken en in de kleur laten spuiten.

Werkzaamheden heb ik hoofdzakelijk thuis en bij
Autopride USA-Parts in Brunssum uitgevoerd of uit
laten voeren.

Ik ben eventueel in de toekomst wel geïnteresseerd in
de aanschaf van een Cobra voor de Cobra Competition
Challenge. Deze auto was aanwezig op ECM 2012 in
Venray.
Recent heb ik mijn Club Race Licentie gehaald bij de
Dutch Race Driver Academy op Zandvoort, een absolute aanrader voor liefhebbers van snelheid.

Marcel

Michel Makker

Groet,

Vriendelijke groeten,

PaperSnake 3, november 2012
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Wie ben je?
Naam: 		
Woonplaats:
Ik ben Adriaan van den Brink, gehuwd met Alice, 2
kinderen, 2 kleinkinderen. Ik ben thans 58 jaar.
Vanaf januari 2012 ben ik niet meer actief werkzaam.
Daarvoor was ik registeraccountant/partner bij
CROP registeraccountants.
De Dax Cobra, bouwjaar 1986, is door mij aangeschaft op 4 juni 1993. Hij is nadien nog grondig
verbouwd door Gert de Beer.
De Cobra was altijd de ultieme droomauto. Inmiddels gaat mijn aandacht meer uit naar andere dingen,
denk aan kinderen en kleinkinderen. Mijn zoon Ger,
30 jaar, wil zodra hij dat kan de Cobra overnemen. En
dan blijft hij toch in de familie.
Met vriendelijke groet,

Adriaan G.J. van den Brink RA
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Ab van der Voorde.
Zoetermeer.

Wat doe je?
Als bij deze vraag beroep bedoeld wordt dan is mijn
antwoord:
1979 - 1985: Scheepswerktuigkundige.
1985 - 2009: 	 Contract manager Oil & Gas Offshore.
2009 - heden: Gepensioneerd levensgenieter.
Hobby:		
golfen en reizen, bij voorkeur cruises.
Waarom een Cobra of:
waarom ben je geïnteresseerd in een Cobra?
Vanwege de vormgeving uit de jaren ‘60 in combinatie met het brute geweld onder de motorkap.
Bovendien zijn voor mij de vele motorkeuzes met
of zonder motormanagement systemen interessant.
Helaas ben ik het minst enthousiast over de nummerplaat restricties door het instituut RDW.

Plannen met je Cobra of heb je bouwplannen?
Alle mechanische, elektrische en cosmetische werkzaamheden zijn afgerond en alles werkt naar behoren. Daar er nauwelijks andere werkzaamheden
door mij zijn geïnitieerd zou ik mijn Cobra in willen
ruilen met een links stuur (LHD) eventueel met een
beperkt aantal nog uitstaande werkzaamheden.
Mijn huidige Cobra is RHD en is in de kleur British
Racing Green en vanwege het totale engelse karakter was voor mij een ombouw naar LHD geen optie.
Ab
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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)

vanaf € 95,-

Ledenvoordeel:

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

Te Koop aangeboden (afzonderlijk of in 1 koop):
• Origineel DAX Cobra chassis met nummer: 890079
• Voorwielophanging componenten Jaguar XJ series + stuurhuis
• Achterwielophanging componenten Jaguar XJ series + gemodificeerde (ingekorte) aandrijfassen
en onderste wieldraagarmen.
• Niet op de foto:
o

remklauwen en handremonderdelen van dezelfde donor XJ

o

pedalenset

o

trekstangen achterwielophanging

o

stabilisatorstang voor

o

stuurstangen

Contactgegevens:
Rob Slootman
email: rslootma@gmail.com

GSM: +31-653-143-411
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allo allemaal,
Mijn naam is Lou Schwachofer. Ik heb
vanaf m’n prille jeugd iets met snelheid
(adrenaline). Bromfietsjes opvoeren etc., Daarna kwam ’n lange periode met motoren,van 50
cc tot hele zware. Mijn ouders werden met de
dag ongeruster.
Ben toen maar overgestapt naar auto’s. Begonnen met ’n Mini Cooper, daarna een ontelbare
reeks van auto’s o.a.een De Tomaso Pantera.
Heb in 2007 een bod gedaan op ’n Cobra 427 en
had eindelijk de auto van m’n jeugddromen.
Motor is 7.8 liter Ford Motorsport 550 PK en heel
veel koppel.
Dit was echter ’n heel nieuw begin. De auto deed
niet wat ik wilde en ging met mij alle kanten op,
behalve rechtdoor.
Hij draaide in de lage toeren prima, maar bij 4000
toeren begon hij te stotteren en moeilijk te doen.
Bij ongeveer 5000 toeren kwam z’n vermogen
plotseling vrij. Ik kwam handen te kort om dit weer
te controleren.
Bij opnieuw afstellen reageerde hij compleet
anders, in de lage toeren (2000) liep hij dan heel
slecht en in de hoge prima. Ik heb toen besloten
een inspuitsysteem te monteren. Dus nieuw inlaatspruitstuk etc. (kms computersysteem dicht bij
huis).

Auto op testbank afstellen en afstellen. Daarna proefrijden.
Uitslag: in één woord geweldig! De auto loopt in elk
toerental perfect, ook bij koude start. De cobra is nu
heel goed te controleren, vooral na de montage van
andere schokbrekers en remmen.
Ben eigenlijk steeds bezig om de Cobra te perfectioneren en: dat is net zo leuk als rijden!
Groet, Lou

Wat informatie over mijn Cobra:

De throttle bodies komen van Montronic Racing Parts
in Venlo.
Heb rechts achter in kofferbak ’n catchtankje(4L)
gemonteerd van hier wordt de benzine door ’n zware
Bosch benzine pomp naar de fuel rails(2) gestuurd.
PaperSnake 3, november 2012

Even voorstellen: Lou Schwachofer ....en z’n Cobra, natuurlijk!
Naar dit kleine tankje lopen
2 aanvoerlijnen voor benzine, een van m’n hoofdtank
en een van de retour van de
fuel rails.
Dit tankje heeft nog ’n voordeel. Bij voluit accelereren
blijft de druk constant. Bij
grote tank en weinig benzine hapt de pomp lucht en
valt soms de motor stil.Dit
euvel deed zich al voor toen
ik de carburateur er nog op
had zitten.
Voor de ontsteking heb ik
nu 2 modules (rotor, alles is
weg).
Sensoren op krukas, throttle
body, uitlaten, inkomende
lucht, atmosferische druk
etc., sturen informatie naar
het besturingssysteem. Heb
nog geen sensor op nokkenas (toekomst?)
Auto loopt bij alle toeren
heeeel mooi. Ben super
tevreden.
Remmen zijn van Willwood,
6 pots Superlight met grotere schijven (dus naar 17”
velgen.)
Schokdempers zijn van
Wilbers (Duitsland) en zijn
super, echt ’n groot verschil.

Lou

PaperSnake 3, november 2012
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Werkplaats – Cobra-club

28

De Cobra van Gert de Beer
is nog maar half af, maar
eist nu al alle aandacht op.

62
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Tekst Marco Gorter, foto’s Andrew Walkinshaw

handwerk
Normaal gesproken blijft tuning beperkt tot
het toevoegen van bumpers, spoilers of enkele
prestatieverhogende aanpassingen onder de
kap, maar bij Gert de Beer bouwt een team
fanatieke hobbyisten auto’s het liefst helemaal
volgens eigen smaak. Gewoon, in de schuur.

29

ie een eerste blik werpt op de
achtertuin van Gert de Beer
zou het niet zeggen, maar in de
onopvallende schuur schuilt een compleet
garagebedrijf, inclusief alle apparatuur die
je nodig hebt om zo’n beetje alles wat je je
kunt bedenken op maat te maken. En dat
doet de Hilversummer dan ook. Samen
met een enthousiast team van vrijwilligers
worden hier al jaren (replica-)Cobra’s in alle
soorten en maten gebouwd. Standaard is
hier namelijk een scheldwoord, want de
grote aantrekkingskracht van het zelfbouwmodel is volgens de mannen die hier elke
zaterdag staan te sleutelen dat elke Cobra
naar eigen smaak te bouwen is. En om
ervoor te zorgen dat dat goed lukt, deelt
ieder hier zijn kennis om elkaars auto
te verbeteren. Er worden hier creatieve
oplossingen bedacht voor niet-alledaagse
problemen, en unieke auto’s gebouwd.
Begin jaren ’90 begon Gert de Beer samen
met een vriendin aan de bouw van z’n
eerste Cobra. Het model is namelijk in
onderdelen te bestellen, inclusief handleiding, zodat het voor iedereen die een
beetje handig is mogelijk is een Cobra te
bouwen. “Maar als die af is, wil je toch
al gauw wat meer en wat beters, dus al
snel volgde de tweede. Die was al een stuk

W

minder volgens het boekje, maar nog
lang niet gek genoeg. Vandaar dat ik
nu met dit monster bezig ben.”
Dit ‘monster’ verwijst naar Gerts huidige
project, dat inmiddels al vijf jaar loopt,
en volgens Gert zelf de meest unieke
Cobra van Nederland moet worden.
“Alles aan deze auto is handwerk. Het
is dan ook een kunstwerk op wielen
geworden. Neem de pedalen. Die heb ik
gefreesd uit een blok massief aluminium
en dat kost je dus een weekend. Dan heb
je ook wel een set waarvan er maar één
bestaat, en daar is het toch om te doen.”
En een weekend is niks; de roosters aan
de zijkant zijn eveneens uit aluminium
gefreesd. Die klus kostte een week.

Eigenaardige plekken
Toch wordt niet alles aan de auto met
de hand gemaakt. Sommige onderdelen
zijn standaard, al komen ze soms van
eigenaardige plekken. “Die ringen om de
koplampen zijn van een Daf. Ze pasten
gewoon goed, dus dan is dat toch mooi?”
Cobra’s worden bijna altijd aangedreven
door een dikke Amerikaanse V8 en dat
is hier ook het geval. “Origineel is dit
een 5,7-liter V8 van Chevrolet, maar dit
heeft weinig meer met het origineel te
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maken. Wat je onder de kap ziet, is
voor 99 procent handwerk. Door onder
meer een andere krukas is de inhoud
inmiddels 6,3 liter en er zitten uiteraard
sterkere cilinderkoppen op met een
andere nokkenas. Het blok loopt alleen
op gas, maar dan wel met een speciaal
ontwikkeld gasinjectiesysteem. Elke
cilinder heeft een eigen bobine; ik hou
niet van draden onder de motorkap.”
Prominent in beeld zit een reus van
een supercharger. “Voor zover ik weet,
ben ik de enige die straks een Cobra met
compressor heeft, dus dat is leuk. Wel
hou ik het qua vermogen bescheiden,
want 500 pk is ruim voldoende, al kun
je met dit blok gemakkelijk veel meer
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Werkplaats – Cobra-club

Gert: “Als het nog niet
bestaat, dan maken
we het zelf.”

voor de rest lag de auto volledig uit elkaar.
Op dit moment is de auto helemaal rijdend,
al staat-ie momenteel in de winterstalling.
Rijdend betekent trouwens niet af, want
een Cobra is nooit af, er valt altijd nog wel
wat te wensen.” Overigens maakte Fons
nog wel een spannend moment mee met
zijn eigen auto. “Ik had samengestelde
wielen die met 22 boutjes bij elkaar werden
gehouden en ik dacht dat het leuk zou
zijn om die boutjes te vervangen door rvs
exemplaren. Alleen wist ik niet dat rvs daar
helemaal niet geschikt voor is, het is niet
flexibel genoeg. Op vakantie in Frankrijk
braken die boutjes en vloog het wiel bij een
snelheid van bijna 100 km/h uit elkaar.
Dat is best eng, kan ik je vertellen.

Adrie’s Cobra is voorzien van racewielen van een Camaro.

Onder de kap is alles handwerk.
halen. Zo’n Cobra heeft echter de aerodynamica van een baksteen, dus harder
dan 200 wil je er sowieso niet mee.”

Draadloos schakelen
Als docent werktuigbouwkunde heeft
Gert veel technische kennis, maar het
team van professionele hobbyisten
dat hem elke zaterdag en vele doordeweekse avonden bijstaat, speelt ook
een belangrijke rol. Kees van Nimwegen
was bijvoorbeeld de eerste binnen
het team met een draadloos schakelsysteem. “Gert heeft dat nu ook, zo’n
systeem met flippers achter het stuur.
Dat heeft hij via mij. De flippers sturen
draadloos een signaal naar de transmissie en die schakelt dan op of terug.
Het kiezen van Drive of Reverse gaat bij
mij met drukknoppen, maar je kunt het
ook anders maken als je wilt. Dat geldt
trouwens voor de hele auto. Die van mij
heeft bijvoorbeeld luchtvering rondom.
Ook motorisch kun je alle kanten op,
Gert kiest voor gas, terwijl die van mij
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op benzine loopt. Maar dan wel omgebouwd
van carburateur naar injectie, dus dan moet
je alsnog het nodige gaan aanpassen.”
Gelukkig is het motorisch aanpassen van
deze auto’s niet zo heel erg ingewikkeld,
legt Gerjan Post uit: “Persoonlijk hou ik niet
van elektronica en dat soort grappen, dus
ik heb het gelaten bij het vergroten van
het standaard 5,7-literblok naar 6,3 liter.
Het leuke van zo’n Chevrolet-blok is dat het
net een bouwpakket is, je kunt zo alles eraf
schroeven en vervangen door andere onderdelen. Die blokken zijn doodeenvoudig.”
Arie Alberts valt hem bij: “Het hoeft allemaal helemaal niet zo moeilijk. Mijn auto
is voorzien van een 4,9-liter V8 van Ford,
gewoon met carburateur, dat mag best bij
een 32 jaar oude auto. Het probleem met
moderne elektronica is dat als het een keer
niet werkt, je vaak niet zo gemakkelijk kunt
vinden waar het probleem ligt.”
De liefde voor de V8 komt bij Arie vanuit
z’n oude sport. Vroeger was hij namelijk
stockcar-coureur. “Daar heb ik een tijdje in
de Formule 1-klasse gereden en daardoor

wilde ik ook een ‘gewone’ auto met V8.
Dat werd een Cobra uit Engeland, met het
stuur aan de rechterkant. Zo kwam ik hier
bij Gert terecht. Ik wilde het stuur naar de
andere kant en gelijk stuurbekrachtiging
inbouwen. Het leuke van Gert is: als hij iets
zelf niet weet, kent hij wel iemand die je
verder kan helpen.”

Nooit af
Het open karakter van de club sleutelaars
is belangrijk. Het maakt eigenlijk niet uit
wat je achtergrond is, iedereen is welkom.
Fons Saras heeft bijvoorbeeld bepaald
geen technisch beroep; in het dagelijks
leven is de Hilversummer ambtenaar.
“Ik heb ook helemaal geen technische
achtergrond, nooit een opleiding gedaan,
alhoewel ik vroeger wel heb gesleuteld.
In 2003 heb ik mijn huidige Cobra gekocht
van iemand die er hier aan werkte, en toen
ben ik een beetje blijven hangen. Het was
namelijk een opknapper, dus hij is bijna
helemaal uit elkaar geweest. Alleen de
body is niet van het chassis geweest, maar

Maurits (links) hoopt deze zomer met
z’n Cobra te kunnen gaan rijden.
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Maar ze glommen wel mooi”, lacht hij.
De mannen van het klusteam sprongen
meteen in de auto om met nieuwe wielen
naar Frankrijk te rijden. “Dat vonden ze
helemaal niet erg, hoor. Die hebben zich
rot zitten lachen onderweg.”
Bovenstaand verhaal is tekenend voor de
sfeer binnen de club, want naast klussen
wordt er ook tijd vrijgemaakt voor andere
leuke dingen. Gert: “We houden hier
geregeld lezingen waarbij mensen komen
vertellen over hun speciale beroep of een
bepaalde nieuwe techniek die ze ontdekt
hebben. Vorige week zijn we met z’n allen
op slipcursus geweest en geregeld gaan
we met een groepje naar een autosportevenement.” Ook houden de heren van

een goede maaltijd, waarbij Gert als zelfbenoemd chef-kok optreedt. “Elke zaterdag
maak ik tussen de bedrijven door wat
lekkers klaar en aan het einde van de dag
staat er natuurlijk een koud biertje paraat.
Dat hebben we dan wel verdiend. Natuurlijk
doen we het allemaal als hobby, maar er
wordt hier elke zaterdag met een mannetje
of acht keihard gewerkt en meestal sta je
aan de auto van een ander te sleutelen,
dus dan moet er aan het eind van de dag
wel een beetje ontspanning zijn.”
Op de dag dat wij te gast zijn, wordt er
bijvoorbeeld geklust aan de auto van
Maurits, volgens Gert de ‘Godfather van de
Nederlandse Cobra Club’, maar volgens
hemzelf gewoon liefhebber. “Toen ik deze

auto kocht, was de vorige eigenaar al een
tijdje bezig, dus ik maak hem in feite alleen
af. De motor zit erin en we zijn een heel
eind. We zijn nu bezig met de bekabeling en
daarna moet de computer erin. Omdat de
auto alleen op gas rijdt, luistert dat nauw.
Je kunt niet even makkelijk op benzine
starten, zoals bij veel gasauto’s. Er zit dus
nog wel wat werk aan. Het idee was om er
deze zomer mee te gaan rijden, maar ik ben
bang dat we dat niet meer gaan redden.”
Ondertussen arriveert, onder begeleiding
van een spannende V8-roffel, Adrie van
Oostrum, die z’n Cobra vrijwel dagelijks
gebruikt. “Daarom zit er een ZF-zesbak in;
als ik die zesde versnelling maar genoeg
gebruik, kom ik op een verbruik van circa

Wist je dat …
■ ... de Cobra in de basis een AC Ace is, een Engelse sportwagen die na de Tweede Wereldoorlog
werd geleverd met zescilinders? ■ ... Carroll Shelby met het idee kwam om die auto te voorzien
van een V8, waarmee de AC/Shelby Cobra werd geboren? ■ ... Chevrolet weigerde om die V8
te leveren uit angst voor concurrentie voor de Corvette, zodat Cobra’s een 4,3-liter V8 van Ford
hadden? ■ ... in 1967 de laatste officiële Cobra’s werden gebouwd met een 7,0-liter V8, ook van
Ford? ■ ... er van de Cobra ook een Coupé bestaat, de Daytona, die werd ontwikkeld voor de
24 uur van Le Mans? ■ ... replica’s van de Cobra nog steeds kunnen worden besteld en dat deze
zogenaamde continuation cars zowel in onderdelen als compleet afgebouwd worden geleverd?

1 op 9. Dat is wel op gas. Ik heb
twee gastanks in de bodem van de
kofferbak, dan heb je tenminste nog
wat aan je bagageruimte en het is
beter voor de gewichtsverdeling.
Heb je trouwens die wielen gezien?
Die komen van een race-Camaro uit
de jaren ’70. Ziet er gaaf uit, hè?”
Het uiterlijk wordt niet vergeten bij
deze hobbyisten. Allemaal hebben ze
wel iets unieks op of aan hun auto.
Hans Muis is op dit moment bezig
met het poedercoaten van z’n auto.
“Hij wordt helemaal matzwart,
want in tegenstelling tot Gert hou ik
helemaal niet van glimmertjes. Alle
roostertjes en schroefjes worden in
dezelfde kleur en ook in het interieur
moet alles zwart worden.”

Verslavend

Adrie’s Cobra is voorzien van racewielen
van een Camaro.

Volgens Hans is het werken aan een
Cobra verslavend. “Als je eenmaal dat
eerste rondje hebt gemaakt, wil je er
één hebben en dan begint het klussen.
Ik kwam hier binnen voor een andere
kabelboom en voor ik het wist, waren31
we
een jaar verder en spendeerde ik elk vrij
uurtje aan m’n auto. Dat is nu minder,
maar het blijft mooi om met zo’n dikke
V8 onderweg te zijn. Dan maakt het
niet uit dat het veel tijd heeft gekost.”
Daarover gesproken, wat kost zo’n Cobra

“Als mijn auto
straks af is, is
het een uniek
exemplaar”
Schakelflippers sturen
de bak draadloos.

Als dit project af is, zou het wel eens
de snelste Cobra van Nederland
kunnen zijn.

nu eigenlijk? Gert: “Je kunt voor relatief
weinig geld beginnen, als je zelf niet
bang bent om te sleutelen. Voor enkele
tienduizenden euro’s stap je al in.”
En als je het zo gek maakt als Gert zelf?
“Wat het precies heeft gekost, weet ik
niet, maar je had er een leuke Porsche
voor kunnen kopen. Die zie je echter op
iedere straathoek en als mijn auto straks
af is, is het een uniek exemplaar. Ik ben
erg benieuwd wat er gebeurt als ik straks
die motor start. Je kunt berekenen wat
je wilt, maar eerst wordt het een heel
klein rondje rijden en dan snel terug
om te kijken of alles werkt zoals we
verwachten. Daarna een iets groter
rondje en zo verder tot ik zeker weet
dat het allemaal naar behoren werkt.
Neem de vooras. Die heb ik voorzien van
een hydraulisch systeem om de neus
op te tillen, zodat ik over drempels kan.
Dat is een volledig eigen ontwerp, dus
je kunt niemand om advies vragen, je
moet het allemaal zelf uitvinden.”
Nu hebben we al gehoord dat een Cobra
nooit af is, maar wanneer is deze rijdend?
“Eerst ga ik nu het huis verbouwen en
dan bouw ik hem af. Het hele interieur
moet er nog in, maar begin volgend jaar
hoop ik te gaan starten. Dan komen
jullie nog wel even terug om een rondje
mee te rijden, toch?” ■
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Twee bijzondere
H

et is 16 Juni 2012 en open dag bij de
NATO vliegbasis in Geilenkirchen
(D) vlak over de grens bij Brunssum
in Zuid-Limburg. Ter gelegenheid van het
30-jarig bestaan, opent de militaire vliegbasis haar deuren voor het publiek.
In het middelpunt staat natuurlijk het E-3A
toestel, een gemodificeerde Boeing 707 en
beter bekend als de AWACS, wat staat voor :
Airborne Warning And Control System.
De NAVO-lidstaten, een groot aantal internationale en militaire organisaties presenteren een
uitgebreide en unieke vliegtuigtentoonstelling.
Dankzij een uitnodiging van Fa. Autopride USAparts uit Brunssum (waar mijn Cobra tot leven
is gekomen) mochten wij met een aantal USA
auto`s op deze mooie dag aanwezig zijn.

Hoe vaak krijg je de kans om een AWACS, F16,
MIG, Hercules, en vele andere vliegtuigen van
zo dichtbij te bewonderen !
Op deze uitnodiging heb ik natuurlijk geen nee
gezegd.

Zo zijn we de 16de Juni ‘s morgens samen met een
aantal USA voertuigen richting de vliegbasis vertrokken, gelukkig lekker dichtbij.
Na 20 minuten rijden door verschillende dorpen en
velden ,zijn we bij de achteringang van het vliegveld aangekomen. Na legitimeren en inschrijven
kregen wij onze VIP passen.

e dagen in Juni
Hierna mochten wij het terrein op en moesten nog
zeker 10 minuten rijden langs militaire barakken,
winkels, sportschool, onderhoudshallen enz. totdat
we uiteindelijk de taxibaan bereikten.

Nu konden we de eerste vliegtuigen zien. Wat zijn
deze AWACS toestellen groot van dichtbij!
Hoe verder we op het terrein kwamen, hoe meer
toestellen we konden zien, vele mooie straaljagers,
helikopters, propellervliegtuigen, zoals de Hercules
enz.. Naast al deze mooie vliegtuigen mochten wij
onze auto`s plaatsen!
Verder vele stands waar de verschillende lidstaten
van de NAVO informatie, eten en drinken en overige
spullen aanboden.

Na vele toestellen te hebben bewonderd en natuurlijk veel foto`s te hebben gemaakt, zijn we ‘s avonds
naar de grote “Hangar-Party” geweest. 8000m2
party met meer dan 5000 bezoekers en aansluitend
een geweldig vuurwerk.
De volgende dag was het stralend weer en hebben
we een super gezellige dag gehad.
Na sluitingstijd heb ik nog mooie foto`s met de Cobra
bij de vliegtuigen kunnen maken.
Daarna ging het weer huiswaarts met indruk ken die
ik niet snel vergeten zal.

Met dank aan Koos Peeters van Autopride USA-parts.
Groet Marcel Goossens
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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

