


Slurptax + BPM vrij bouwen !!!

Zoals u niet ontgaan is, is in Nederland de co² toeslag (slurptax) op nieuw te bouwen Cobra´s
een fiks bedrag. Deze toeslag zal in de komende jaren alleen nog maar gaan toenemen. In de
praktijk leidt dit ertoe dat u als bouwer vele duizenden zo niet tienduizenden euro´s moet
afdragen als u een nieuw gebouwde Cobra aanbiedt bij de douane. Dit geldt ook als u een
Cobra aanbiedt die u via het buitenland (zoals de UK) op kenteken heeft laten zetten.

Daarom hebben wij in samenwerking met Dax UK een uniek concept ontwikkeld, waardoor u
als bouwer geen co² toeslag en BPM hoeft te betalen. U hoeft zelfs deze Cobra niet aan te
bieden voor een IKS keuring in Nederland, waardoor u nog veel meer geld bespaart.
De totale besparing ligt ergens tussen de € 20.000 à € 25.000, maar kan zelfs nog meer
worden, als u een Cobra zou aanbieden met een motor die meer gram/km uitstoot.

De motorkeuze is vrij, in principe kan iedere V8 geplaatst worden, en we kunnen zelfs een
pakket aanbieden waarbij de motor niet voorzien hoeft te zijn van een emissiebestrijdingssysteem (geen motormanagement, geen katalysators en geen lambdasondes).

Prijzen startpakket vanaf € 8.995,= (*)
* Startpakket is Dax BNL Cobra chassis + ophanging + NL kenteken

Alle delen/paketten die u nodig heeft, worden door ons geleverd :
-

Montage handleiding
Chassis revisiepakket
Remmen pakket
Body pakket
Electro pakket
Brightwork pakket
Benzinetank pakket

Mocht u interesse hebben in het bouwen van een Cobra via dit concept, neem dan contact
met ons op.
Mvg, John Kox

Dax Benelux
Hoogeind 75
2321 Meer
Tel. +32 (0)3 3159362
info@daxbenelux.com
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n de winter zijn ook veel openluchtactiviteiten te ondernemen hoor. Schaatsen, skiën,
priksleeën, lekker wandelen, allemaal erg
leuk. Tsja.
Nadeel is wel, dat je je Cobra tijdelijk op moet
bergen, omdat je daarmee nu eenmaal beter niet
kunt gaan skiën. Om maar iets te noemen.
Voor dat –gelukkig tijdelijke–opbergen voor de
winter heeft Cors Snijders in een artikel in deze
laatste Paper Snake van dit jaar een aantal slimme
tips op een rijtje gezet, zodat je, als het voorjaar c.q.
Cobraseizoen zich weer aandient, meteen weer die
openluchtactiviteit kunt ondernemen die je ècht leuk
vindt, heheh.

In deze Snake nog veel meer lezenswaardigs: Leden
stellen zich voor, een prachtige centerfold van fotograaf Frans de Winter, een artikel dat we over konden nemen uit British Car Magazine, waarbij ik een
paar don’t-try-this-at-home dingetjes heb gedaan die
je als vormgever niet zo gauw doet (voor de grafische
liefhebber: let op de extra glimrandjes). Niet te vergeten een mooi verhaal van Maarten Gruwel over de
Cobra-race op Goodwood. En nog zo wat meer.
Allemaal zeer geschikt en van harte aanbevolen voor
een leesavondje bij het knappend open haardvuur of
de ruisende centrale verwarming.

Rest mij u veel leesplezier en alle goeds voor 2013 te
wensen!
Ron Gillot
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Bestuursmededelingen

V

anuit een zeer wisselvallig Zwitserland (gisteren -14˚C, morgen +14˚C ) wil
ik u allen namens het gehele bestuur van de Cobra Club Nederland, hele
fijne kerstdagen toewensen, met misschien even geen Cobra of juist wel,
onder de kerstboom.
Maar: gezellige familietijd. U en uw familie: een gelukkig uiteinde en  een
gezond nieuw begin, in alweer 2013.
Frank Gruwel
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Voorzitter Cobra Club Nederland

Van de penningmeester

Door drukke werkzaamheden is het er vorige uitgave
bij ingeschoten, maar dit keer weer een update van
mijn hand. Ik ben nog de afsluitende gegevens aan het
verwerken van ECM 2012, maar geconcludeerd kan
worden dat het naast een operationeel succes, het
financieel ook netjes binnen de begrotingen gebleven is.
Hier en daar waren de kosten iets groter dan verwacht,
maar op andere gebieden viel het weer mee. De
reserveringen van de afgelopen jaren zijn niet volledig
verbruikt zodat er ook voor de komende jaren ruimte blijft
voor bijzondere activiteiten. Dus wie nog ideeën heeft ….
Qua ledenverloop is 2012 licht negatief. Naar aanleiding
van de contributiebijdragen hebben we begin dit jaar 13
opzeggingen gehad, in de loop van het jaar zijn er nog 6
bijgekomen die ons op oudjaarsdag gaan verlaten. Daar
staan 10 aanmeldingen tegenover. We eindigen het jaar
dan ook met net geen 230 leden (229 dus).

De contributie, net als genoemd: begin 2013 stuur ik
iedereen weer het verzoek toe met alle betalingsdetails.
Ik gebruik het laatst bij mij bekende e-mailadres, dus als
dat onlangs gewijzigd is dan hoor ik dat graag. Wacht met
betalen op dit verzoek, dat maakt het voor mij ook weer
makkelijker.
Dan wens ik tenslotte iedereen zeer prettige feestdagen
toe met de beste wensen voor 2013.

Van Rocco

Het jaar 2012 zit er al weer bijna op en voor mij was de
ECM2012 / 20 Jaar CCN toch wel het hoogtepunt van het
jaar op Cobragebied. Of er een ECM 2013 editie komt, is
nog niet bekend. Er heeft zich op dit moment nog geen
land aangemeld om deze editie te organiseren. We moeten
dus helaas allemaal rustig afwachten of er nog een editie
gaat komen.

Als extraatje bij deze Paper Snake hebben jullie allemaal
een exemplaar ontvangen van de Tyrezone. Deze heeft
een echt Cobra-tintje met een prachtige fotoshoot van
een Cobra (Frans-Jan, nogmaals bedankt voor het ter
beschikking stellen van je Cobra) en een impresssie van
de ECM2012. Deze Tyrezone wordt jullie alle aangeboden
door “The Always Be Mobile Company”, o.a. bekend van
de Profile Tyrecenters. Ook hebben jullie allemaal een
DVD ontvangen van “The Gumball Rally”. Deze word
je aangeboden door de “C&P USA Parts” (http://www.
cpusaparts.com) i.s.m. de CCN. Ik wens iedereen veel
kijkplezier, want natuurlijk is er een echte Cobra in actie te
zien in de film.
Voor iedereen alvast een goed en gezond 2013, met veel
rijplezier!
Rocco Jansen

Ad van der Burgt

Penningmeester Cobra Club Nederland
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Onze cover artiesten!
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scheuren met echte C

‘t

zonnige Venray-weekend was een prachtig,
onvergetelijk en gezellig evenement. Vooral het
rijden in een kombaan was een nieuwe ervaring:
de sensatie van laat remmen en van hoog in de baan
naar beneden duiken en het scheef hangen heeft een
hoog Efteling-effect! Een prachtig Cobra-weekend.
En, alsof het niet op kan, veertien dagen later naar
De Engelse Goodwood Revival!

Dus: op naar de kledingverhuur om ons een jaren ’60
outfit te laten aanmeten. Petra een prachtige jurk met
stola, hoed, handschoenen en sigarettenpijpje; Maarten
een wit streepjespak, witte schoenen, witte vlinderdas,
hoe krijg je het bedacht. Op weg naar Calais kwamen
we steeds meer bijzondere auto’s tegen: antieke en
nieuwe Rolls-Royces, Jaguars, Aston-Martins, Ferrari
‘s, Alfa’s, Maserati’s, Lamborghini’s, BMW ‘s, Mercedessen en natuurlijk: Cobra’s! Alsof Goodwood een soort
giga-magneet is die autofanaten met auto en al onder de
zeebodem doortrekt naar Goodwood.
Wat een happening daar in Goodwood. Alleen al de
auto’s op de parkeerplaatsen zijn de reis al waard.
90% van de 147.000 toeschouwers is gekleed in jaren
’60-stijl. Ongelofelijk.
Vrijdag de trainingen. De Shelby Daytona Coupe Cobra
zette de snelste tijd. Vooral zijn geluid was de mooiste
sound van het weekend. Luid, grof, donker brullend als
een woeste leeuw, het gaat je door merg en been. Dan,
zaterdag, de legendarische Shelby Cobra Race. Zeker na
de dood van Shelby dit jaar, is het eigenlijk een Memorial
Race. 28 deelnemers aan de start. Met onze helden Tom
Coronel en David Hart in de 1965 Cobra met nr. 21. Dat
belooft wat. Het starten van de Cobra’s in de paddock
klinkt als een aanzwellend onweer. Dan brullen ze achter elkaar de baan op. Teruggekomen worden ze door
de prachtige pitspoezen op hun startplaats gezet. Het
meisje dat de startborden 3-2-1 minutes en 30 seconds
laat zien, moet inmiddels onder het grof aanzwellende
Cobra-geweld rennen voor haar leven om achter de pits
muur te vluchten.
Wat er dan gebeurd is voor een Cobra-fanaat bijna niet

te verdragen. Snelle pols, grote pupillen, overprikkelde
zintuigen. De Cobra’s vertrekken alsof ze zijn afgeschoten,
sidderend met rokende banden maken met z’n allen een
oorverdovend, geweldig super V-8 gebrul, alsof de wereld
vergaat. De banden blijven roken, de mist wordt zo erg
dat je ze bijna niet meer ziet en de rubber- en oliegeur
vermengt zich hiermee. Ben je net van de schrik bekomen, komen ze binnen anderhalve minuut overstuurd en
wild driftend, net langs de wit-rode beton blokken uit de
chicane het rechte stuk op gebulderd, met een geweldige
acceleratie en gevaarlijke inhaalpogingen, laat remmend

Cobra’s op Goodwood

astronaut. Alles binnen 20 seconden. Inmiddels is de Daytona Cobra helaas uitgevallen, maar nu ligt Tom Coronel
tweede, fantastisch, en hij vecht met Hall en Reid voor de
overwinning in een super spannende race. Met een voor
Nederland prachtige uitslag: 1. Rick/Rob Hall, 2. onze Tom
Coronel/David Hart, en 3. Anthony Reid. Deze mannen
schrijven hiermee Cobra autosport geschiedenis.
Het was prachtig zonnig weer en om de adrenaline te verdunnen en de rubber/olie smaak weg te spoelen, móesten
we wel een Engelse pint nemen bij de tot bar omgebouwde rode dubbeldekker bus. Gezeten aan gezellige lange
tafels kwamen we in gesprek met drie humoristische Engelse autofanaten die lid waren van de Goodwood Club. Ze
gaven ons hun paddock-kaarten die eigenlijk alleen voor
clubleden bestemd zijn. Te gek. We hebben gelijk alle Cobra’s gefotografeerd. Ze zien er zo strak, superstoer, stevig
en perfect onderhouden uit. Er stonden zoveel prachtige
racewagens in de paddock, voor honderden miljoenen. Bij
één race zelfs voor 275 miljoen op de grid. Niet te geloven.
De Goodwood Revival is voor de autofanaat een topper,
met stip een aanrader die zijn weerga niet kent. Te veel om
te vertellen. Ik hoor nog het bulderende V 8 gebrul! Wij
hebben zo genoten en plezier gehad. Dus: gewoon doen en
zelf ervaren!
Maarten Gruwel

naar de volgende bocht. Bloedstollend, het publiek staat
op de banken.
De coureurs zijn –gelukkig- door de adrenaline totaal
vergeten dat de Cobra’s 1 tot 6 miljoen waard zijn en gaan,
als of het de normaalste zaak van de wereld is, met –jaweleen gemiddelde van 160 km/u over het circuit. Op de tribune gezeten kun je de race volgen op grote TV-schermen,
prachtig geregeld. Om dan de hectische rijderswissel in
de pits te zien is een aardigheid. De coureur wordt eruit
getrokken alsof het een spoedbevalling is en de nieuwe
coureur met drie man erin gesnoerd, als ware het een

Nice review on ECM2012 in Complete Kit Car...

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

De centerfold-fotograaf van deze Paper Snake:
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A

lle foto’s op deze pagina’s en de centerfold zijn
gemaakt door fotograaf Frans de Winter.
Wie zijn site bekijkt ziet een grote diversiteit
aan onderwerpen: van weidse landschappen tot close
up portretten.
Bij zijn foto’s van ECM 2012 eenzelfde patroon: Overzicht,
maar met oog voor het detail. Boven de prachtig weerspiegelde Aston cap een viertal totaalshots die een mooie
impressie geven van die prachtige zaterdag, begin september. Let ook even op de mooi meegetrokkken foto van de
laagvliegende Martin Drengenberg. Met vliegeniersmuts.
(red.)

PaperSnake 4, december 2012

Frans de Winter
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M

ijn naam is Frans de Winter en sinds ik 10
jaar geleden een camera kocht ben ik verslaafd aan het fotograferen. Om mijn belevenissen te laten zien aan mensen die niet aanwezig zijn,
om momenten te bewaren of om een bepaald gevoel
uit te drukken. Als fotograaf is het heel belangrijk
om goed te communiceren en mee te denken met de
belanghebbenden, en dat is precies waar mijn kracht
ligt. Wanneer ik fotografeer gebruik ik mijn mensenkennis en ervaring om situaties goed in te schatten.

PaperSnake 4, december 2012

Hoewel mijn werk momenteel voornamelijk bestaat uit
• Bruidsreportages
• Groepsfoto’s
• en Portretfoto’s
ben ik overal inzetbaar en ga ik geen uitdaging uit de weg.
Ik fotografeer met een Olympus E-30 met verschillende
lenzen nl. 12-60mm/ 40-150mm /70-300mm. En je kunt
ook mijn website bezoeken : http://www.fransdewinter.
nl/

Als een aards rijm op de strakblauwe lucht staat deze hemelsblauwe Cobra te glimmen in de line up op Raceway Venray.
Foto: Frans de Winter - www.fransdewinter.nl

Leden stellen zich voor:
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Hoi,

I

k ben Dick Kelder en woon in Almere
en ben buschauffeur bij Connexxion, al
ruim 33jaar. Ben getrouwd met Rian en

heb nog een dochter van 15 thuis wonen.

Buiten de Cobra hebben we nog andere
hobby’s n.l. motorrijden en een grote
koi vijver.
De cobra heb ik gekocht als rollend chassis
met body, met een TVR 3500 motor
erin. Deze heb ik gereviseerd met o.a.
nieuwe injectoren en een Omex 710 racecomputer.
Hij is op de rollenbank geweest en heeft
238,7 pk en 340 Nm vanaf 1750 rpm.
De Cobra is bijna klaar voor de keuring, wil
hem eerst nog even laten
uitlijnen.
Dan op advies een jaartje rijden en daarna
spuiten.
Nou, ik hoop zo toch wat bekender te
worden, wil straks ook in Hilversum naar
de cobrakelder komen om wat mensen te
leren kennen en informatie op te doen.
Met vriendelijke groet ,
Dick.
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Wie ben je ?
Sjoerd Kusters, 43 jaar
Getrouwd met Patricia, 2 dochtertjes van 6 en 8 jaar.
Wij wonen in Nuenen.

Wat doe je ?
Eigenaar van een Internet Software bedrijf: TotalWeb
Internet Applications.
Mijn bedrijf maakt Internet software toepassingen
voor middelgrote en grote organisaties.
Voorbeelden:
Voor de grote zorgverzekeraars CZ en VGZ maken
wij software waarmee zij jaarlijks zorgaanbieders
zoals huisartsen en psychiaters digitaal contracteren:
>100. 000 contracten.
Voor Puma maken wij software voor de fijnmazige
verkoop van kleding: >30.000 verkooppunten.
Wij koppelen Back-Office systemen aan online financiële administraties, met name aan Twinfield.
Zie www.totalweb.nl
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Waarom een Cobra of waarom ben je geintresseerd in
een Cobra ?
Vroeger in mijn school- en studententijd was ik al geïnteresseerd in klassiekers. Toen al vond ik de Cobra
de mooiste auto.
Maar een echte klassieker leek mij niet verstandig –
40 jaar oude Engelse techniek durfde ik niet aan.
Pas later kwam ik erachter dat er ook Cobra kitcars
bestonden via de uitzendingen van ‘A Car is Born’ op
Discovery.
Plannen met je Cobra of heb je verbouwplannen ?
Mijn Cobra is Pilgrim Mk3 met een Ford 302.
De afgelopen jaren is er al redelijk wat aan veranderd.
Nu heb ik geen directe plannen, wel wat wensen:
Nieuwe banden
Velgen een keer weer mooi laten maken
Andere schokbrekers
Uitlaatspruitstuk en uitlaten vervangen
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Leden stellen zich voor:

Wie ben je ?: Cor Verlinde
Woonplaats: Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen
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Wat doe je ?
Verkoop landbouwmachines. Van kleine tuintrekkers
t/m grote aardappelrooiers. Ik ga hiervoor dus letterlijk
‘de boer op’.
Mijn (auto)interesse gaat uit naar alles wat met Cobra’s
te maken heeft en ook naar alles wat met BMW’s te
maken heeft.

Plannen of verbouwplannen ?
Verbouwplannen zijn er niet. De Cobra is nu helemaal
naar mijn zin en alles werkt perfect. Uiteraard ben ik wel
regelmatig bezig met onderhouden enz. Zo heb ik onlangs
alle wielen eraf gehad om deze van binnen en buiten weer
eens netjes schoon te maken.
Ik hoop in 2013 weer een flinke uitstap te kunnen maken
naar …??…Zuid-Duitsland of Oostenrijk ??
Eerder was ik met de Cobra op de Europese Cobrameeting in Oostenrijk 2009 en ook in Saint-Tropez 2010.
Geweldig om er mee onderweg te zijn.
Groet,
Cor

Waarom een Cobra ?
Door het stoere uiterlijk en de reputatie heeft de Shelby
Cobra mijn aandacht getrokken.
Het moet al meer dan 30 jaar geleden zijn toen ik
voor het eerst plannen maakte om zelf een Cobra te
bouwen. Ik heb destijds alle informatie opgevraagd en
berekeningen gemaakt. Het is er toen niet van gekomen,
maar het idee bleef altijd sluimeren.
In mijn vakantie 2003 ben ik naar de open dag bij Dax
Benelux geweest en vanaf toen was ik verkocht. De
eerste bestellingen zijn kort daarna geplaatst en na 4
jaar zweten, puzzelen en een seizoen proefrijden is hij in
de definitieve kleur gespoten.
COBRA :
Dax deDion
Mijn Cobra is gebouwd met BMW techniek. De compacte
lichtgewicht V12 motor is van een BMW 850ci en
zowat alle bijbehorende onderdelen (versnellingsbak,
differentieel, elektronica, radiator, boordcomputer enz.)
zijn ook van BMW.

Deze foto is in de beginfase gemaakt. Op de achtergrond staat de
motor met bak gereed.
PaperSnake 4, december 2012

Mijn naam is Frans Spekking, 53 jaar, woonachtig in
Laren (NH). Ik ben getrouwd met Maria uit Madrid
en heb één zoon Sander van 23 jaar die onlangs is
aangenomen als verkeersvlieger bij KLM.

Na mijn diensttijd bij het Korps Commando Troepen
heb ik een HEAO-CE, Marketing, NIMA-C en MBA
opleiding gevolgd. Gedurende aan aantal jaren ben
ik marketing manager geweest van Mercedes-Benz
en ben ik directeur geweest van Audi in Nederland.
Sinds 1997 ben ik zelfstandig interim manager
op het gebied van strategie en commercie. Ik help
bedrijven bij het definiëren of herijken van hun
bedrijfsstrategie en/of het effectief maken van hun
marketing- en verkooporganisatie. Ik richt mij vooral
op business to business omgeving maar werk ook in
de not for profit sector; ik heb mij gespecialiseerd in
‘dienstverlening’. Daarnaast ben ik ‘business advisor’
op de Hogeschool van Amsterdam en geef ik les voor
het L.O.I.
Als kind was ik al geïnteresseerd in auto’s. Toen ik
een jochie van 15 was zag ik in een autoblad een foto
staan van de mooiste auto die ik tot dan toe had gezien; 32 jaar later kocht ik mijn Cobra, een in British
Racing Green gespoten RAM met witte striping, perfect gebouwd in 1993 door een Amsterdamse brand-
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weerman die kosten noch moeite heeft gespaard. Ik
heb mijn Cobra al weer 6 jaar en hij bevalt prima. Er
ligt een heerlijk Rover/Buick 3500 cc V8 blok in met
een full LPG installatie. Meer dan voldoende vermogen en niet al te kostbaar in het gebruik. Hij staat nu
op de parkeerbrug in mijn garage boven onze andere
droomauto, een Porsche 356 speedster, beide voorzien van afdekkleed en druppellader te wachten tot
het voorjaar aanbreekt.
Twee jaar geleden heb ik het gehele interieur vernieuwd en onlangs heb ik de ‘originele’ kriksteunen
gemonteerd Mijn enige concrete verbouwwens zou
zijn om er een extra reserve LPG tank in te bouwen,
zodat mijn actieradius wordt vergroot en ik niet té
afhankelijk meer ben van LPG stations in Frankrijk
die er in de praktijk niet meer zijn zoals mij onlangs
overkwam tijdens een rit naar Le Mans. Indien één
de leden een tip voor mij heeft hoor ik dat graag.
Frans Spekking

23

















EPS Uitlaten BV – T:0598-350.330 – E: info@uitlaten.com – W: www.uitlaten.com
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De enige beëdigd makelaar/taxateur in sportwagens
Aangesloten bij: Verenigd Register van Taxateurs
SKO gecertificeerd
Opgemaakt volgens FEHAC-norm

Taxaties volgens 7.960 BW

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

vanaf €

95,-

Gerechtelijk beëdigd makelaar/taxateur in sportwagens en oldtimers
Rapport opgemaakt volgens FEHAC norm
Aangesloten bij: Verenigd Register van Taxateurs (VRT)
alle tarieven zijn inclusief BTW en eventuele reiskosten

Ledenvoordeel:

vanaf € 95,-

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

Ledenvoordeel:

tel. 0172 - 42 15 44
fax 0172 - 42 15 38
deinfo@steijntaxaties.nl
zaak ontvangt

ons op
u
10 euro korting op vertoon van uw
lidmaatschapskaart

ING: 512.33.35
Rabo: 3868.23.596

Afspraak maken?
tel. 0172-421544
K.v.K.: 28074292
info@steijntaxaties.nl
Rekestnr.: 2286/90

BTWnr.: 808539772B01

www.steijntaxaties.nl
Bronsweg 2-B, 2401 MB Alphen a/d Rijn

Cobra in de winterstalling

D

e meeste Cobra rijders (niet allemaal!!)
hebben in de winter hun auto in een stalling staan. Een vaak gestelde vraag is of
je iets speciaals moet doen als je de Cobra een
aantal maanden niet gebruikt. In dit overzicht
worden een aantal suggesties gedaan.

Wassen

Vuil, en vooral zaken als vogelpoep kunnen zich “invreten” in je lak. Het is aan te raden om je Cobra goed
te wassen (ook interieur) voordat je hem weg zet.

Soort stalling
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Hier heb je meestal weinig keuze in. Je zal het moeten doen met wat je hebt. Het meest ideaal is een
verwarmde garage. Mijn garage is niet verwarmd, het
vochtpercentage kan flink oplopen en dat geeft kans
op o.a. roestvorming. Er wordt geadverteerd met verschillende oplossingen (airco’s, vochtregelaars, soort
tent, gasbranders, enz.). Enkele heb ik geprobeerd,
andere vond ik veel te duur. De meest simpele oplossing die ik als tip van iemand kreeg is de volgende:
plaats een klein gloeilampje onder je auto (het moet
niet tochten in je garage). Dit lampje geeft net genoeg
warmte af om je auto een fractie warmer te maken
als de omgeving. Het is een natuurkundige wet dat
vocht neerslaat op de koudste delen. Het hoeft maar
een fractie van een graad warmer te zijn om dit te bereiken. Het blijkt uitstekend te werken. Zelf gebruik
ik een klein lampje van 15W. Die staat dan wel dag en
nacht aan.
De afgelopen jaren heb ik mijn garage geïsoleerd.
Dat scheelt heel veel. De garagedeur is van dat dunne
metaal. Met kit als lijm heb ik piepschuim platen
tegen de deur geplakt. In de winter leg ik oude dekens op de vloer tegen die deur om tochten tegen te
gaan. Tevens hang ik oude lakens voor de deur (twee
lagen). Dat voorkomt tocht en isoleert afdoende.

Motor wel/niet regelmatig starten?

Sommigen starten hun motor regelmatig. Als je dat
wilt doen, laat dan de motor volledig warm worden.
Doe dat met 1500 – 2000 rpm. Niet lager, omdat er
anders brandstof (en/of brandstofresten) in de olie
kunnen komen (langs je zuigerveren). Die verontreinigingen tasten het metaal in je motor aan. Ook kan
zich intern condens vormen dat van alles kan aantasten. Dus als je periodiek wilt starten: laat je motor
met voldoende toeren volledig warm worden.

Motor handmatig doordraaien

Als je bovenstaande niet doet, is er een andere simpele aanpak mogelijk. Draai de krukas een halve slag

met de klok mee rond.
Dit kan je aan de voorkant (krukas-uiteinde)
doen met een flinke
sleutel. Idealiter doe je dit iedere
week. Hierdoor verander je de positie van alle interne onderdelen:
de nokkenas, de klepveren, zuigerpositie t.o.v. de cilinderwand. Met
name high performance motoren
hebben vaak zwaardere klepveren en die geven veel mechanische
spanning. Twee volledige rotaties
van de krukas betekent één volledige
omwenteling van de nokkenas. Dus na 4 weken hebben alle onderdelen één volledige cyclus gemaakt. Je
hoeft de bougies hiervoor niet los te halen.
Sommigen lossen dit op door op regelmatig de
startmotor te laten draaien, zonder te starten. Lekker
makkelijk, maar ik raad het af. Je weet namelijk niet
op welk punt je eindigt. Misschien wel op dezelfde
plek waar je bent gestart.

Olie

Over olie valt veel te zeggen. Voor dit artikel volstaat
het volgende. Olie verouderd. Er komen verontreinigingen in die agressief zijn. Die kunnen het inwendige van je motor aantasten. Zeker als de Cobra
langere tijd stil staat. Als je het plan hebt om je olie
te vervangen doe dat dan voor je de Cobra weg zet en
niet in het voorjaar als je weer gaat rijden.
PaperSnake 4, december 2012

door Cors Snijders
Accu:

Ook hier wordt veel over gezegd en geschreven.
Het verschilt een beetje per type accu. Zorg in ieder
geval dat de accu niet langzaam helemaal leeg loopt.
Sommigen gebruiken een druppellader. Een accuschakelaar zorgt dat je accu niet wordt leeg getrokken
door een “verbruiker” Denk hierbij ook aan je alarm
en klokje. Wil je geen accuschakelaar gebruiken (kan
een extra weerstand zijn bij starten) dan kan je de
accu ook loskoppelen. Gelaccu’s houden hun lading
veel langer vast als gewone accu’s. Lees daarom de
handleiding van je accu.

Deuren e.d.:

Sommigen laten de deuren en kofferbakdeksel open
staan zodat de rubbers niet continu worden ingedrukt. Ik heb mij twijfels over de noodzaak, maar wil
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het wel vermelden.

Dakje
Brandstof

Dit gaat over benzine
motoren. Wie op LPG
rijdt, kan door naar het
volgende stuk. Benzine veroudert. Vluchtige, lichte delen
verdampen. Een tank kan gaan
roesten indien blootgesteld aan
lucht. De conclusie is daarom:
voor je de Cobra weg zet zorg je
dat de tank vol is. Er zijn stabilisatoren in de handel die de benzine in
een betere conditie houden als deze
lang stil staat. Ik heb dit nooit uitgeprobeerd, dus geen ervaring mee. Heb je daar wel
ervaring mee: open een topic op ons forum.

Banden

Als je Cobra lang stil staat, kunnen je banden aan
de onderkant iets vlak worden. Dat gebeurt al vrij
snel. Je merkt dit door een (extra) trilling in de
eerste kilometers. Daarna is het meestal over. Als
de Cobra lang stilstaat wordt dit erger en bij sommigen banden is het blijvend. Er zijn twee oplossingen: Pomp de banden op tot 5 bar. Daar kunnen
ze tegen. De tweede oplossing is beter en ietsje lastiger. Zet je Cobra op assteunen. De banden zijn van
de grond. Dat geeft je gelijk de gelegenheid om de
onderkant te inspecteren. Overigens moet ik altijd
mijn banden aan het begin van het seizoen weer op
druk brengen.
PaperSnake 4, december 2012

Het is niet goed om je (eventuele) dakje jaren opgevouwen in de kofferbak te laten liggen. De winter is
een goed moment om deze te voorschijn te halen.
Monteert hem, maar zet hem niet helemaal vast. Je
hebt dan geen mechanische spanning op de delen,
maar het dakje kan wel luchten.

Side pipes:

Er kan allerlei ongedierte in je pijpen kruipen. Je kan,
kort nadat je pijpen zijn afgekoeld (nog niet te veel
vocht in de pijpen), deze afsluiten.

Koelvloeistof:

Zorg dat er voldoende antivries in zit, passend bij de
temperatuur in je garage. Met een thermometer die
de maximum en minimum temperatuur vasthoudt
kan je zien hoe koud het wordt.

Hoes:

Er zijn goede binnenhoezen te koop. Dat scheelt veel
stof in je auto en biedt een beetje bescherming bij
kleine ongelukjes. In mijn garage lopen soms ook
leden van mijn gezin rond. Ik zet meestal wat dozen
e.d. vlakbij mijn Cobra zodat ze er niet te dichtbij
komen.

Slot:

Er is van alles genoemd. Aan jou de keuze welke
zaken je uitvoert. Heb je opmerkingen of suggesties:
begin een topic op ons forum.
Vergeet niet dat de winterperiode heel geschikt is om
te sleutelen aan je Cobra. Sinds ik een houtkacheltje
in mijn garage heb, gaat dit een stuk prettiger. Veel
succes deze winter!
Cors Snijders

3e remlicht voor je Cobra

T

ijdens een van de toerritten kreeg ik
te horen dat mijn remlichten slecht te
zien waren en al helemaal met de zon
erop. Dat gaf te denken. Een Cobra gaat hard
van zijn plek, maar kan ook flink remmen. Een
aanrijding achterop is iets wat je niet wilt. De
bescherming in een Cobra is beperkt. Een tijdje
later zei een motorrijder bij een stoplicht:
mooie auto, maar je remlichten doen het niet.
Over die opmerking later meer.
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Dit is iets waar ik een tijdje over heb nagedacht. De
oplossing zou het karakter van de auto geen geweld aan
mogen doen. De oplossingen zoals op het forum benoemd, vond ik niet passend voor mijn Cobra.

Hieronder staat de oplossing die ik heb gekozen. Deze
heeft drie stappen:
• De onderste lens van mijn achterlichten waar de
remlichten achter zitten, laat weinig licht door. De
bovenste die meer licht door laat is voor mijn knipperlicht. Ik heb beiden omgedraaid. Remverlichting
gaat bij mij voor knipperlichten.
• Ik heb het gewone lampje vervangen door een “ultra
bright” LED.
• Een 3e remlicht zo onopvallend mogelijk inbouwen
in de kentekenplaat verlichting.
De eerste twee stappen waren al een verbetering, maar
tevreden was ik nog niet en daarom heb ik stap drie ook
uitgevoerd.

Ombouwen van de kentekenverlichting

Het blijkt dat de behuizing van deze verlichting in
kunststof en in metaal is te krijgen. De metalen had mijn
voorkeur. Het raampje aan de onderzijde is verkrijgbaar in kunststof en in glas. Mij leek kunststof beter
te bewerken dan glas. Mijn eerste stap was een extra
kentekenplaat verlichting vinden die voldeed aan deze
verwachtingen. In de periode dat ik op zoek ging had ik
al een bezoek aan de Kitcar show in Engeland gepland.
Er lijkt maar één maat te zijn en ik had de goede gevonden. (Let wel op: ze zijn er ook in zwart, carbonlook, of
in dezelfde vorm, maar heel veel kleiner.) Heb je mazzel
dan vindt je voor een prettig prijsje alleen de behuizing.
Dat is voldoende als je de bestaande behuizing heel wilt
laten.

Over LED’s het volgende. Ik heb de indruk dat een gewone LED niet helderder is dan een gloeilamp. Een extra
heldere LED (type ultra bright) heeft de voorkeur. Die
geeft meer licht dan een gloeilampje.

voor...
Welke LED’s?
Een passende LED is de 3” LED Universal Light Bar van
Signal Dynamics (www.signaldynamics.com) Deze past,
de behuizing is neutraal van kleur (dit noemen ze “Clear
Lens”), geeft rood licht en
is waterdicht. Partnumber
02243. Je kan ook eentje met
een rode lens gebruiken.

Voor de verlichting van mijn
kentekenplaat heb ik deze
gebruikt: “4 LED Interior
Light”, nummer #LEDINT
van Car Builder Solutions
(www.cbsonline.co.uk) Ook
gevonden op de Kitcarshow in Engeland. Zij verkopen ook
de standaard kentekenplaatverlichting als geheel. Je zou
als alternatief mini 12V lampjes kunnen gebruiken die je
in de modelbouw vindt. Je hebt er twee nodig (lijkt mij
voldoende)

Het bouwen

Plak met tape het te maken gat af op de behuizing. Je kan
een Dremel met slijptol(letje)
gebruiken om een rechthoekig
gat te maken. Duw de LED-bar
in de opening en werk deze
langs de randen af met heldere
kit.
Er zitten twee gloeilampjes
in de behuizing van de kentekenplaatverlichting. Daar is
geen plaats meer voor. Verwijder de lampjes en slijp een
deel van de voet en de aansluitingen weg. Let op: het deel
waar de moer uitsteekt waar je de behuizing mee vast
zet moet blijven ( als je het ziet, weet je wat ik bedoel).
Monteer de nieuwe lampjes. Hoe dat gaat hangt af van de
lampjes die je hebt gekozen. Ik kon kleine tiewraps gebruiken. Slijp een deel van de doorzichtige kunststof binnenkap weg. De kunststof kap omsluit het geheel en dat past
niet meer. Ik heb de bovenzijde verwijderd. Gebleven zijn
PaperSnake 4, december 2012

door Cors Snijders
bij remmen (check: ok)
moet hoger zitten dan je gewone remlichten (check: bij
mij ok, maar niet bij iedereen)
Dat laatste punt kan een issue worden. Bij mijn Cobra gaat
het goed. Bij veel Europese Cobra’s zit de kentekenplaatverlichting lager dan de gewone verlichting. Daar kunnen
ze dus over vallen. Als je toch deze oplossing kiest, kun
je er mogelijk met een stekkertje voor zorgen dat je voor
keuring het derde remlicht uitschakelt.

...en na.
de onderkant en beide zijkanten. Je kan er voor kiezen om
met kit alles af te dichten. Ik heb een kier (links en rechts)
laten zitten. Dan kan eventuele waterdamp eruit. Het zal
niet inregenen, hooguit vochtig worden.
Daarna alles monteren.
Het is een precies werkje. Het gaat soms om millimeters.
Vaak passen en meten is een must.
Je heb 5 draden die uit de behuizing komen. Twee voor de
kentekenverlichting (+12V en aarde) en drie draden voor
de LED bar (+12V voor continu branden, +12V voor remlicht en aarde). De draad voor continu branden (minder
fel) heb ik niet aangesloten. Het is voor mij enkel een remlicht. Daarna bedrading aansluiten en testen. Hoe je dit
elektrisch aansluit
verschilt per type
Cobra. Je kan de
LED bar parallel aan
je linker of rechter
remlicht aansluiten.
De lampjes voor
de kentekenplaatverlichting sluit je aan op de draden die je al had voor de
gloeilampjes. Na een succesvolle test heb ik het permanent
aangesloten en gemonteerd.
Het werkt goed. Een stap vooruit. Als de LED’s niet branden vallen ze nauwelijks op en als ze wel branden geven ze
goed licht.
De foto’s tonen een aantal van de stappen.

Mag dit volgens
de APK?

De APK stelt een
paar eisen aan een
3e remlicht:
moet ongeveer in
het midden zitten
(check: ok)
moet rood oplichten
PaperSnake 4, december 2012

En hoe zat dat met die motorrijder die zei dat de remlichten helemaal niet werken? Hij had vermoedelijk gelijk.
Tijdens het testen bleek dat een
contact bij mijn
rempedaal los
zat waardoor de
remlichten soms
helemaal niets
deden. Dit was
met een tangetje
snel verholpen.
Het eindresultaat is: beter zichtbaar zijn bij remmen.
De kosten: ik heb het niet
precies bijgehouden. Het
was zeker niet goedkoop.
Als dit voorkomt dat ik van
achter wordt aangereden
is het mij veel waard. Het
is met remmen een veel
geruster gevoel dat ik nu
goed zichtbaar ben.

Er is nog een stap vier. Je
kan een schakeling toevoegen aan je achterverlichting (kant en klaar te koop,
b.v. Tristar Turn signal to brake light conversion module,
eveneens van Signal Dynamics) die er voor zorgt dat
bij remmen alle lampen aan gaan (gewone verlichting,
remverlichting en je knipperlichten continu). Als je op dat
moment je knipperlicht activeert krijgt die als het ware
voorrang en gaat deze knipperen. Het lijkt op de Amerikaanse oplossing. Of dit conform de APK is weet ik niet.
Tot nu toe is bij de APK bij mij nooit gelijktijdig remmen
en knipperlicht getest. Altijd afzonderlijk.
Als je het gaat maken: veel plezier.
Cors Snijders
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SO WHAT ARE YOU WAITING FOR?
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FREE DELIVERY
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you get a
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download features from our online shop
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TE KOOP:

Superformance Daytona Shelby Coupe
Gebouwd in Zuid Afrika onder licentie van Shelby motorcars in 2008 voor een
Nederlandse klant, huidige eigenaar is tweede eigenaar sinds Augustus 2012 en wil i.v.m
medische redenen de auto weer verkopen.
Auto is in 2008 getaxeerd op 137.500 Euro.(taxatie rapport is aanwezig).
Verder is de Auto is officieel geimporteerd met een 5.7 liter Windsor V8 (ivm invoer
beperkingen) maar heeft nooit daar mee gereden.
Eerste eigenaar heeft direct een 427 R: 7.0 liter Roush V8 race engine ingebouwd die
momenteel perfect loopt. (+/- 570 PK).
Auto staat op Nederlands kenteken en APK tot 2014.
Veel informative en bouw details aanwezig in file.
Kleur
KM stand
Bekleding
Verbruik
Alarm

Metallic grijs met licht grijze GT strepen
9900 Miles (+/-16.000 KM)
Leer
Snelweg @ normale snelheid 1:8 (98 Euro super)
Klasse 4 alarm plus abonnement.

Contact :
Prijs in overleg
Contact: intveld.han@gmail.com

REPLICA'S

•

KITS

•

V8 ENGINES

•

PA RTS

F E E L TH E POWER

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.
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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

