


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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T

erwijl we de koudste Pasen sinds 1964 beleven, leg ik met dit stukje de laatste hand
aan het in elkaar zetten van deze eerste
Paper Snake van 2013. Ondanks het feit dat met
name Rocco veel voorbereidend werk doet, blijft
het een beste klus.
En ik weet niet hoe het u vergaat, maar het gebrek aan zonlicht doet zich ook bij mij gelden.

Laten we hopen dat de statistieken inmiddels ingevuld zijn en dat vanaf nu het weer een cabrio-vriendelijker beeld laat zien en vooral: voelen.

Dat zou bijvoorbeeld prettig zijn op de komende
pubmeeting annex Algemene Leden Vergadering, die
deze keer op een wel heel interessante plek plaatsvindt. Ik hoop echt weer een heleboel oude bekenden en nieuwe gezichten te ontmoeten.

In dit nummer laat Mathieu Damiens in de centerfold
weer eens zien wat hij als fotograaf en beeldbewerker in huis heeft. Verder een vooraankondiging van
de ECM 2013 (ja, we hebben 2012 nog vers in het
geheugen maar we gaan gewoon door) die in september plaatsvindt in Inzell.
Overigens nog even over ECM 2012: in dit nummer
een overgenomen artikel uit Auto Motor Klassiek,
waarin dit evenement nogmaals de revue passeert.

Verder stelt Maurice van Bladel zichzelf en zijn Cobra
voor in onze rubriek met die naam: even voorstellen.
En heeft u de cover ook weer goed bekeken?
het zijn toch iedere keer weer juweeltjes die Huub
Linnenbank produceert.

En zo maak je met z’n allen toch elke keer weer een
leuk blad voor de Cobraliefhebber.

Ik wens jullie allemaal een geweldig seizoen en veel
veilige, aangename kilometers!
Ron Gillot
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Zwaarste Paper Snake ooit en Bestuursmededelingen

T

ijdens de ECM 2012 kwam Robert van
C&P USA Parts na ons toe. Of het een idee
was om gezamelijk een kado aan onze
leden te verzorgen. Dit kado was de DVD van
“The Gumball Rally” die een aantal van onze
leden al jaren op hun verlanglijstje had staan.
Het leek ons een leuk idee om deze met het December nummer van de PS mee te sturen.
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Maar dat was niet het enige wat er meeging, want
de mannen van Profile Tyrecenter hadden in hun
tijdschrijft Tyrezone een prominente rol weggelegd voor de Cobra. Want het komt niet vaak voor
dat de Cobra gebruikt wordt om een fotoshoot
met een fotomodel op te fleuren. En dan ook nog
eens een verslag over de ECM 2012 en een stukje
geschiedenis over de Cobra!
Uiteindelijk was er dus een PS, een Tyrezone en
een DVD in te pakken.

Met kunst en vliegwerk hadden we de PS net voor
de Kerst binnen en was het even doorbuffelen in
de avonden. Op zaterdagochtend kon alles op tijd
worden aangeboden bij TNT Post.

Mijn Astra zet echt tot de nok toe volgeladen en
alle dozen die ik kon vinden zijn gebruikt.
Biij het uitpakken bleek dat we aan één rolcontanier niet genoeg hadden om alles binnen te krijgen.
Hopelijk hebben alle leden kunnen genieten van
de DVD en het bijgevoegde leesvoer.
Rocco Jansen

Van de penningmeester

Vooruitlopend op de jaarvergadering, kan ik al zeggen dat we als vereniging financieel gezond zijn. Ik
heb diverse verzoeken gekregen van o.a. Mickel om
activiteiten op te nemen in de begroting, en er is nog
ruimte over. Dus als je nog een goed idee hebt voor
een activiteit, neem dan contact op met één van de
bestuursleden.
De redenen voor deze situatie zijn o.a. de bijdragen van onze adverteerders (de meesten hebben al
aangegeven ons ook dit te steunen) en de leden die
hun contributie bijdragen. Degenen die dit nog aan
de aandacht was ontsnapt, hebben ondertussen een
herinnering gekregen. En mocht je tot het kleine
groepje horen die het echt heel druk hebben en nog
moeten betalen, beschouw dat dit als een extra geheugensteuntje.

Naast deze financiële feiten, ook een droevig bericht.
Eind januari ontvingen we het bericht dat Leo van
der Meijden is overleden, nog geen 60 jaar oud. We
wensen de familie veel sterkte met dit verlies.
Tenslotte een kleine vooruitblik. Binnenkort zal de
drukker de opdracht krijgen voor de lidmaatschapskaarten 2013 welke aan alle leden gestuurd worden
die hun contributie hebben voldaan. Mijn streven is
dat je die begin april zult ontvangen. Mogelijk kan ik
bij de jaarvergadering de aanwezigen hun lidmaatschapskaart persoonlijk overhandigen. Ik hoop daar
velen te zien.
Ad van der Burgt
Van de secretaris.

Ik stel mijn functie als secretaris ter beschikking. Ik heb teveel
andere ‘werkzaamheden’ die wekelijks om prioriteit vragen
in het weekend.
Gelukkig heeft iemand zich bereid verklaard om de functie
van secretaris nieuw leven in te blazen.
2012 was het eertse jaar dat ik geheel zonder problemen in
mijn Cobra heb kunnen rijden.
Het ECM 2012 evenement was voor mij een hoogtepunt en
voor 2013 wordt dat ongetwijfeld ECM2013, inclusief rondjes
op het Salzburger circuit tijdens de Histo Cup.
Ik hoop dit jaar velen hun Cobra tegen te komen.
Want ik hanteer de slogan “Crisis?! What crisis!”.
Als je kunt, niet al dat gesomber maar gaaaaan met die
Cobra banaan!
Morgen kan het over zijn. (vrij naar: “Morgen kan ze zwanger
zijn...” van Leen Jongewaard)
Met vriendelijke groet,
Dick.
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...en nog meer bestuursmededelingen

Hallo Cobravrienden,

Verandering van spijs doet eten zegt men. Geen zorgen, ik zeg het fenomeen Cobra niet vaarwel maar dit
jaar vindt de seizoensopening en Algemene Ledenvergadering niet plaats op de gebruikelijke zondag
maar op een ZATERDAG en wel op zaterdag 13 april.
We vieren het begin van het seizoen niet in een restaurant of zaaltje maar bij een heus automobielbedrijf waar we ook nog eens worden getrakteerd met
een rondleiding.
Waar gaat het gebeuren:

The Autosport Company
Schutweg 25
5145NP Waalwijk
Tel 0416-560382

Vanaf 11.00-11.30 is de ontvangst, gevolgd door
de ledenvergadering, lunch, rondleiding bij The
Autosport Company en na afloop een hapje en een
drankje.
We vragen jullie wel om je aan te melden in verband
met de catering.

De Algemene Ledenvergadering kennen jullie wel
maar The Autosport Company wellicht niet.
Onze gastheer van deze dag is gespecialiseerd in
autosport. Ik werp enkele trefwoorden uit als aas en
hoop dat jullie bijten: testbank, banden, rolbeugels,
chiptuning, uitwegen en uitlijnen.
Is jullie interesse gewekt, meld je dan massaal aan.
Maar denk er aan, vol=vol, maximaal 250 personen
dus: wees er snel bij.
Meld ook even of je iemand meeneemt.
Groeten en tot ZATERDAG 13 april!
Mickel Goossens,

Evenementen-coördinator Cobra Club Nederland

PaperSnake 1, maart 2013

D

it is voor mij altijd één van de mooiere
momenten in het jaar om voor de Paper
Snake te schrijven. 1 April, het voorjaar
is begonnen, het seizoen kan starten. Naar het
schijnt wordt het weer nu beter want ik vond de
winter lang genoeg!
Op 13 April starten we het seizoen met de eerste
pubmeeting op de locatie van The Autosport Company. Tevens wordt die dag de ALV gehouden waar
wij over een aantal zaken uw mening en stem nodig
hebben. U komt toch ook want het is tenslotte uw
club! Wat ik nu al uit de doeken kan doen is dat we
dit seizoen gaan starten met een nieuw soort evenement. Noem het maar een interactieve-social-medialast-minute-goed-weer-Cobra-buurt-meeting. U zult
begrijpen dat dit niet de naam voor deze meetings
wordt, maar laat mij u de bedoeling hiervan uitleggen.
De Pubmeetings worden meestal niet echt goed
bezocht door leden, cobrarijders en enthousiastelingen. Een vast groepje die hard-leden komen altijd.
De meeste rijders komen als het mooi weer is, maar
rijden impulsief naar een meeting, en enthousiastelingen-publiek weten ons niet te vinden of vergeten
de data. We willen nu met behulp van diverse social
media gaan testen of we dat kunnen verbeteren. Ondere social media moet u verstaan e-mail, Facebook,
Twitter en Linked-in.
De voordelen: we bereiken makkelijk veel mensen,
we kunnen publiek enthousiast maken onze meeting te bezoeken nog niet leden of eventuele nieuwe
leden vinden ons met hedendaagse middelen. Maar
het belangrijkste voordeel, door de directe en snelle
communicatie kan een meeting op locaal niveau bij
goed weer LAST MINUTE starten. Op de ALV zal ik
u verder uitleggen hoe e.e.a. werkt. Maar eerst mijn
eigen Cobra uit het vet en van de bokken want er is
nog veel te doen. Mochten er mensen of bedrijven
zijn die graag een buurtmeeting willen organiseren
of graag hulp bij de organisatie willen, dan verzoek ik
hen om contact met ons op te nemen. Ik hoop u snel
weer op de Nederlandse wegen te ontmoeten en zie
u graag op 13 April. Veel leesplezier!
M VR GR Frank Gruwel
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EUROPEAN COBRA MEETING

In het weekeinde van 1 september kwamen vanuit heel Europa Cobra’s bij elkaar op Raceway
Venray. Een stortvloed van luid en duidelijk sprekende V8-motoren zorgde er al op zaterdag voor
dat het ‘geluid op was’ en het circuit zelf een no-go-area werd. Toch was het de moeite meer dan
waard.

Het besloten evenement duurde drie dagen en hoewel

wel wat mee te maken heeft gehad. Italië bijvoorbeeld

de vrijdag voorzichtig gezegd regenachtig was, werd

omdat het Ferrari’s bouwde. En Ferrari was wat Ford

dat zaterdag meer dan goedgemaakt met een prach-

en Shelby wilden verslaan. Dan had je nog de Engelsen,

tige warme zonnige dag.

die gewoon een leuke roadster bouwden op basis van

Lopend op het middenstuk van het ovale circuit zie je

een John Tojero ontwerp. De AC Ace begon eigenlijk

scherp uitgelicht door de felle zon regelmatig een

als een door Tojero gebouwde MG special die eruit

Cobra voorbijkomen, soms op volle snelheid, maar

moest zien als - hoe ironisch - een Ferrari 166 mm Bar-

altijd mooi om te zien het te horen. Een enkele keer

chetta. AC vond het wel wat en bouwde hun ‘eigen’

signaleren heftig piepende banden en de geur van

motor erin, zetten hem op kenteken als AC en toonden

rokend rubber ervoor dat de vangrail akelig dichtbij

hem op de Earls Court show in 1953. En toen kwam

komt, maar meestal ging het net goed.

natuurlijk die Texaanse kippenboer/coureur die er een

We praten hier over Cobra’s maar het zijn natuurlijk

heel mooi stukje Amerikaanse motortechniek in liet

geen ‘echte’ Cobra’s. Vandaag zien we alleen maar de

vallen. Een gietijzeren Ford V8 met 260 cubic inch

meest uiteenlopende replica’s van de volgens sommi-

inhoud en een ontstellend laag gewicht door het ‘thin

gen mooiste sportwagen ooit gemaakt. Misschien

wall casting’ techniek. Zo ontstond de AC Cobra in een

komt dat wel omdat vrijwel elk belangrijk autoland er

notendop. De naam Cobra kwam overigens ‘in een

et klokje is Russische high-tech uit een MIG, maar moet met de hand opgedraaid worden...!
AUTO MOTOR KLASSIEK

Je kunt hem zo maken als je zelf wilt
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- EVENEMENTEN -

DAX COBRA 850I
Een Dax Cobra met een BMW V12, kan dat?
Eigenlijk niet. Tóch bouwde Cor Verlinden
er een. Gewoon omdat het zo’n uitdaging
was om te doen. “Eigenlijk is het een BMW
850i want ik heb ook het dashboard en de
motorelektronica omgezet. Ik heb ook geen
kabeltje voor het gasgeven, dat gebeurt
allemaal via de elektronica. Er is voor elke
cilinderbank een ecu en een algehele ecu
die alles synchroniseert. Dat werkt ook weer
allemaal samen met het dashboard.”
“Dat dashboard moest helemaal uit elkaar
en daarna heb ik zelf de ringetjes eromheen
gemaakt zodat het de retro-look kreeg. Ook
de stuurkolom en het gaspedaal, dat is allemaal BMW. Zelfs de versnellingsbak heeft
zijn eigen computer. De boordcomputer is
ook overgenomen en ik kan
dus alle gegevens zien die
je in een moderne BMW

ook ziet zoals brandstofverbruik, enzovoort.
Er zit ook een anti-slipregeling op, dat is
eigenlijk een omgekeerde ABS, maar dat
heb ik uitgeschakeld. Het probleem is namelijk dat het reageert op de verschillende
bandenmaten voor en achter. Gelukkig was
ik daar vrij snel achter. Maar er waren meer
dingetjes. Zoals de dubbele benzinepompen, voor elke cilinderbank een. Als er een
storing geconstateerd wordt, bijvoorbeeld
een foute bougie of iets dergelijks, dan
wordt de betreffende cilinderbank uitgeschakeld en natuurlijk de bijbehorende benzinepomp. Een keer onderweg had ik een
storing. Ik had hem net gewassen, waarschijnlijk door vocht sloeg hij een keer over
en schakelde hij de cilinderrij uit en de bijbehorende pomp. Alleen had ik ze per
ongeluk kruiselings aangesloten waardoor
de verkeerde pomp werd uitgeschakeld.
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Toen stond ik natuurlijk helemaal stil.” En
wat was nu het moeilijkst? “Het is allemaal
heel veel uitzoekwerk geweest, en ook om
het allemaal een plekje te kunnen geven.”
En het kenteken? “Daarbij kreeg ik hulp van
Dax Benelux, daar heb ik al mijn nieuwe
spullen gekocht en zij hadden natuurlijk al
ervaring met de Jaguar V12 motor. De ruimte viel eigenlijk wel mee, de BMW V12
motor is namelijk een stuk korter dan de
Jaguar V12.”
Vijf jaar lang is Cor Verlinden bezig
geweest, ‘s avonds en zaterdags. Jeuken zijn
handen alweer om iets nieuws op te pakken? “Nee, hoor” antwoordt Verlinden
resoluut, “ik heb een heel drukke baan en
een project erbij… nee, daar ben ik klaar
mee. Tijd om te genieten nu.” Begrijpelijk.
“Maar ja, soms denk ik wel eens… ”

AUTO MOTOR KLASSIEK

droom tot hem’ aldus de legendarische Carroll Shelby, die onlangs

Cobra replicas in alle soorten en maten

overleden is. De 260 cubic inch werd al gauw een 289 cubic inch,
om te ontaarden in de brute 427. Waar de originele Ace een welgevormde atleet was, is de 427 een opgepompte bodybuilder vol
met van steroïden rollende spierbundels zover het oog reikt.
Oorspronkelijk zijn er slechts een paar handen vol van die geweldenaars gemaakt. Al gauw verscheen er een replica. En toen nog
één. En nog één. Nu zijn er al bijna meer replicabouwers dan er
ooit aan echte Cobra’s zijn gebouwd. Is dat erg? Helemaal niet.
Hou je van klassieke vormen, techniek, dingen maken en bedenken en sleutelen, dan kun je in het bouwen van zo’n ‘Cobra’ je ei
helemaal kwijt. En je bent er nooit mee klaar, want de meeste
eigenaren zijn daarna nog jaren bezig om dingen te verbeteren en
te veranderen, al naar gelang het budget. Dat gaat van een ander
dashboardje, een dikkere V8 tot een klokje uit een MIG-bommen-

Een onschuldige omstander stond té dichtbij en is nooit meer teruggevonden

werper, dat je notabene zélf met de hand moet opdraaien! Russische high-tech uit koude tijden… je blijft je erover verwonderen!
Je kunt het zo gek niet bedenken of het bestaat. Aluminium replica’s, polyester maar ook carbonvezel… het is er allemaal. Qua
motorisering kom je ook van alles tegen. Een Ford viercilinder (!),
Ford V6-motoren, maar vooral veel V8-motoren. Ford lijkt het
meest begeerd (logisch natuurlijk, wanneer je kijkt naar de historie) maar de Rover V8 en de Chevrolet V8’s zijn ook zeer gewild.
We zagen zelfs een aantal twaalfcilinders. Van het gebruik van
een Jaguar twaalfcilinder kijk je niet echt op, de meeste replica’s
komen tenslotte uit Engeland. Maar een ‘moderne’ BMW V12, dat
zie je niet veel. En dat moet ook een enorme klus geweest zijn
omdat alles goed aan het werk te krijgen. (zie kader)
Versnellingsbakken zijn er ook in alle soorten en maten. Handge-

Zescilinder kan ook...

Cobra-kunst

Jong geleerd...

Er wordt wél mee gereden!

Sorry, viel zu laut!

Andere Shelby

schakelde vier- en vijfbakken, zelfs een driebak, maar ook opvallend vaak een automaat, zelfs een zestrapsautomaat zagen we.
Hetzelfde geldt voor de wielen… aluminium velgen, spaakwielen,
stalen wielen maar helemaal echt zijn natuurlijk de Halibrand
look-a-likes met centraalsluiting.
Naast tal van clubleden die hun eigen Cobra hadden meegenomen
naar dit feestje waren er ook verschillende bedrijven die hun producten aanboden. Een ervan was EPS-uitlaten uit Hoogezand. Elk
uur gaf eigenaar Roelof de Haan demonstraties met een stationaire V8-motor op gas waarbij het effect van uitlaten op tegendruk en geluid luid en duidelijk getoond werd. Mijn favoriet qua
geluid was de cherry-bomb; niet te stil, maar ook niet te lawaaiig
en met een mooi vol timbre… klonk eigenlijk nog beter dan een
open uitlaat. De Cobra-eigenaren vormen een prachtige doel-

Gele Cobra met gele Cobra fiets, die kwam daadwerkelijk uit de kofferruimte

groep voor een uitlaatleverancier die maatwerk kan leveren. Er
waren maar weinig fluisterstille Cobra’s.
Een andere prominent aanwezig bedrijf was het Duitse bedrijf van
ingenieur Martin Drengenberg. Het moet een van de weinige
Duitsers zijn die perfect Nederlands spreekt. Scheveningen kwam
niet ter sprake. Martin werd alweer jaren geleden door de Cobra
gebeten. Hij bouwde zijn eigen Pilgrim Sumo en raakte zo in de
ban van de Cobra dat hij een gespecialiseerd bedrijf begon en verschillende keren naar Amerika reisde en de ‘man himself’ ontmoette. Hij werd zelfs importeur van Shelby America. Martin is een
wandelende Cobra-encyclopedie en als je niet oppast ben je zo een
uurtje of wat aan het praten over Cobra’s.
AUTO MOTOR KLASSIEK
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HET NIEUWE NUMMER
nu in de kiosk!

NIEUW!!!
nu geen porto!
Direct per stuk te bestellen
zonder portokosten. U betaalt
niet meer dan in de kiosk!
amyoun

Een jaar lang Auto Motor Youngtimer sluiten we af met het Kerstnummer. We
kregen weer een aantal spraakmakende youngtimers voor de lens. Of is een
BMW Z3 Coupe nog geen youngtimer? Het is in ieder geval een eigenzinnig
model. You love him of you hate him. Een tussenvorm lijkt niet mogelijk.

l
gtimer.n

Overigens: er bestaan zelfs klassiekers die ook youngtimer zijn. Als je ze maar
lang genoeg in productie houdt. De Volkswagen Kever is daar een mooi voorbeeld van Rein de Ruiter reed een maagdelijk exemplaar met amper 26 kilometer op de teller.
In Friesland troffen we twee broers die onbedaarlijke bedragen in hun Audi 80
Quattro stoppen. Marcel Witteveen deed dat niet en kocht zichzelf een betaalbare Renault 9. Eet wat gaar is, koop wat klaar is, is zijn motto.
Michael Meijer ging, samen met Jacco van der Kuilen, op pad met een supersnelle strijkplank: De Moto Guzzi Le Mans III.
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Alle ins en outs over de Volvo 240 verwerkte Marc Klaver in een handig Aankoopadvies.
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Aanbieding geldt alleen bij verzending in NL
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€ 4,99

Auto Motor Youngtimer ligt ruim voor de kerst in de kiosk maar is ook eenvoudig te bestellen door € 4,99 op bankrekening 56.89.52.065 te storten
t.n.v. AMY Publishing bv o.v.v. AMY 6/2012. Wij betalen de porto!
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Renault faal
Catastro

Lees dit alles en nog veel meer in Auto Motor Youngtimer nummer 6, vanaf
ruim voor de kerst in de kiosk. Abonnementen vanaf 19,95 per jaar. Het huidige of eerdere nummers zijn te bestellen door overmaking van € 4,99. Bestel je
nummers na, dan nemen wij de verzendkosten voor onze rekening!

WWW.AMYOUNGTIMER.NL

OM
NG • CHRO
ERBETERI

LAKV
RIEUR •
EN • INTE
L
N • VELG
KSPECIA
BRIODAKE

TIJ
!! PRAK
NIEUW!!

CA

IE
TPREVENT
N • ROES
• WASSE
BBER

LIEFHE
E AUTO
VOOR D

ALLES OVER AUTOVERZORGING
nu in de kiosk!
NIEUW!!!
NU ZONDER VERZENDKOSTEN!
Aanbieding geldt alleen bij
verzending in NL

Een nieuwe uitgave van Auto Motor Klassiek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Alles over autoverzorging. Nu
zou u, net als wij, kunnen denken dat daar nog maar weinig over
valt te vertellen wat u niet weet. Mogelijk gaat ook bij u een hele wereld open
wanneer u de expert op dit vakgebeid hoort en bezig ziet. Want elk onderwerp is
niet alleen uitvoerig beschreven, maar ook stap voor stap gefotografeerd.
Een emmertje water met wat afwasmiddel en een oude spons is écht niet goed
genoeg wanneer u uw auto optimaal wilt verzorgen!
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Zowel het exterieur als het interieur wordt behandeld, zelfs roestpreventie wordt
niet uit de weg gegaan. Het meest in het oog springend is misschien wel de lak.
Lak kun je eigenlijk niet optimaal verzorgen wanneer je niet weet welke laksoort
op je auto zit. De historie en ontwikkeling van lakken is dan ook bijzonder verhelderend. Experts laten u zien hoe je oude lak kunt redden, hoe je een auto correct
wast, en hoe je lak optimaal onderhoudt. En dan hebben we het alleen nog
maar over de lak. Natuurlijk vergeten we de rest ook niet. Chroom, motorruimte, leer, skai, softtop, hout, kunststof, wielen en zelfs smart repairs worden tot
in detail beschreven. Verhelderend, boeiend en leerzaam. En nog leuk om te lezen ook! Bestel nu of ga snel naar uw lokale tijdschriftenboer.
AMK-autoverzorging ligt in elke beter gesorteerde kiosk maar is ook eenvoudig te bestellen door € 6,95 op bankrekening 59.18.13.823 te storten
t.n.v. Wilbers Publishing bv o.v.v. AMS-01. Wij betalen de porto!
(Bij verzending in NL)

AMK-AUTOVERZORGING.NL

IMPRESSIONS

Dax427

The editor gets behind the wheel of
DJ Sportscars’ Dax427 and finds
that you don’t always need a Chevy
LS V8 to have fun.

I HAVE BEEN
here before. DJ’s latest
demo car may look brand
new and factory fresh, but I’ve
actually driven this car on three previous
occasions, the first back in 2005! So why a
return visit when the car has nothing new to offer
save for a fresh coat of paint and new leather trim? For
starters, this latest incarnation is now more representative of
the current spec car, with many stainless components where
previously they were chrome, but the main reason is that in the interim,
it would appear there’s been a rush on big power Cobras and, in particular, the use
of Chevrolet’s LS injected V8 engine. Where 350bhp was where a tuned iron block Chevy 350 V8
was happiest, the modern all alloy fuel-injected LS engine offers an easy 430bhp, straight out of the box... no
messing. Slot in a decent camshaft and an aftermarket ECU and 480bhp is there for the taking. Simples.
When I last drove this car, the 500bhp it delivered from its 8.2-litre 502cu in big block V8 was almost unthinkable. It seemed a ludicrous display
of over-indulgence that lifted the Dax to almost comic book hero status. But now it seems anyone can have that sort of performance under their
right foot, and DJ’s competitors have been eager to play the power game. The last two fake snakes we’ve driven have both had power outputs

48 www.completekitcar.co.uk

JUNE 2011

DA
X

JUNE 2011

www.completekitcar.co.uk 49

IMPRESSIONS
similar to that of DJ’s aging demo car.
Time, then, for a revisit.
First impressions don’t disappoint. The
Dax427 looks as hungry as ever. The new
paintwork (applied by Southside ARC) is
sublime and the dark black twin stripes
are so subtle as to almost become lost...
it’s a quality touch. The ‘new’ demo car
sports DJ’s own interpretation of the
increasingly popular trend for additional
air intakes on the nose of the car, just in
front of the bonnet. Like mini NACA
ducts, they are fabricated in polished
aluminium and look a little overly bling for
my liking. It also does without the Cobra
nudge bars in favour of stainless quicklifts
front and back, while the huge side pipes
help to keep the Dax slammed to the
tarmac. The stance of the Dax has always
been a distinctive feature and, despite
faintly monstrous 18in alloys (sporting
285 width R888 rubber at the back),
seems to give the car a more planted look
than any of its compatriots.
Twin stainless roll hoops are new,
while inside the original grey interior has
been ripped out and replaced with cream
leather trim and black coloured carpet.
DJ’s distinctive low and curved centre
tunnel remains, but there’s more of an old
school look to this latest reincarnation...
Which is reinforced when you lift the
bonnet. In its original guise the 502cu in

Dax427

Dax427 has
enormous road
presence... and the
performance to match!

Latest interior
awash with cream
leather. DJ’s own seats
more reclined than
others.

V8 sported modern rocker covers (and
blue silicon coolant hoses to reinforce its
brand new fuel-injected status) but now it
sports classic Edelbrock covers and air
filter, and the hoses are matter-of-fact
black. I like it.
Since I last drove this machine I’ve
been in several demonstrators from other
companies and, quite frankly, I was a little
concerned the Dax427 might feel a little
outclassed. I can’t give you a definitive
reason why I thought that, except that the
cars I’ve subsequently driven have
respectively been the best that their
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manufacturers have built. And wow, have
they been good!
For all its new clothes, this 6-year old
Dax has a lot to prove. So while the fresh
paint and overall immaculate finish were
to be expected, it was the drive that was
uppermost in my mind.
DJ Sportscars makes its own seats and
they’re more reclined than others. This
has various subtle effects. It makes the
driving position feel less traditional, it
makes you feel more ‘in’ the car and it
makes the driving position more overtly
sporting. Like most Cobra replicas, the

pedals are offset outwards (to
accommodated the large centre tunnel
requirement in such a car) but in the
Dax427 DJ deliberately angles the seats
outwards too, so that the effect is less
pronounced. There’s lots of space in here
too, not only in rearward adjustment of
the seat (I bring mine forward a few
notches on the runners), but also as a
result of the low centre tunnel. This is an
airy, open cockpit.
Turning the ignition ignites over 8-litres
of thoroughly non-PC V8. The silencers
slung from either side of the Dax’s flanks
would not currently pass an IVA test.
While the brand new ones certainly do
pass VOSA’s decibel scale requirements,
these would more appropriately be
measured via the scale developed by one
Charles Richter in 1935. The impact of
the noise is certainly of seismic
proportions.
Dipping the clutch is lighter than one
might imagine, and you’ll be relieved to
experience DJ’s electrically powered
steering – despite the size and grade of
rubber, the Dax turns easily. More than
that, it has good weight and feel. It’s a real
pleasure, with very immediate response
via its quick rack.
But it’s on the move where the Dax is
most interesting. The ride is firm for a
Cobra replica, but it instantly gives the
Dax an immediacy that soon becomes
addictive. Allied to the tactile steering, it
makes it more like a large and weighty
Lotus Seven than a traditional fake snake.
As such, it feels eager for a fight, almost
egging on the driver to push ever quicker
through the corners... go on, if you think
you’re hard enough!
Since writing this last paragraph I’ve
looked back to our Road Test of this very
same car back in 2007, where it ran the
same R888 rubber, but had recently
returned from a TKC Live track day. Back
then I felt the tyres were a compromise
too far, quite possibly because the
dampers were still set a little firmer from
its track outing. I’d also commented that

the steering was too heavy at parking
speeds. The latter is adjustable and
neither steering nor ride felt compromised
on this occasion, despite being most
definitely focused.
And with such a suspension set-up,
the structure of the car needs to be right.
DJ’s chassis may still be effectively of
ladder chassis origins, but in this optional
De Dion specification it benefits from neat
centre tunnel bracing, as well as the
company’s camber compensation front
suspension and aforementioned De Dion
rear. The result is impressively composed,
despite being persistently tested by both
the suspension and huge power available
from under the bonnet.
Can 500bhp feel slow? Well, no, it
can’t actually, but as previously
mentioned, it’s no longer in a class all of
its own. Where previously the 8.2-litre iron
block V8 offered a level of raw power from
a stock engine that was previously
unthinkable, it doesn’t have such a luxury
any more. What’s more, I think it’s fair to
say that the all alloy LS V8s we’ve driven
subsequently (all small blocks) have been

8.2-litre Chevy
big block not as smooth
as newer LSV8s, but
565ft lb of torque
makes up for it!
NACA style ducting
at front adds a bit of
bling.
Huge R888 rubber
gives prodigious grip.

smoother in their delivery and just as
quick (if not quicker). Indeed, current
Dax owners and builders are lapping up
the LS V8 options, as witnessed by our
recent feature on Mike Read’s privately
built 7-litre LS7 engined example and a
recent customer’s order for a car destined
to house Chevrolet’s latest LS9 which
develops 638bhp from its supercharged
6.1-litre V8. Crickey.
In fairness, I think DJ always knew its
choice of the 502 V8 was something of an
oddity, although in RamJet form seen

SPECIFICATION: DAX427
Engine as tested: Chevrolet 502cu in V8.
Engine options: Virtually any V8 engine – small or big block.
Chassis: Ladderframe design with additional backbone structure and
separate bolt-down scuttle frame which is bonded into the bodytub.
Bodywork: Fibreglass body with complete inner tub bonded into the structure.
Front suspension: XJ40 stub axles and lower wishbones with DJ’s Camber
Compensation top suspension assembly. Gaz coil-over dampers.
Rear suspension: XJ40 rear differential and hub carriers (turned through 90
degrees), shortened driveshafts with BMW inner CV joints. Fabricated De
Dion tube locating each hub, with trailing arms and A-frame. Single Gaz
coil-over damper each side.
Brakes: Jaguar XJ40 vented front discs and calipers. Solid Jaguar outboard
rear discs and calipers. Servo assisted.
Kit prices: From £1495 plus VAT.
Budget build cost: From £25,000.
Contact: DJ Sportscars, 2 Edinburgh Place, Edinburgh Way, Harlow, Essex
CM20 2DJ. T: 01279 442661. E: post@daxcars.co.uk W: www.daxcars.co.uk
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The Dax427 is
focused, hardcore,
edgy and yet at the
same time
sophisticated.

here it was available as a crated brand
new engine, complete with wiring loom
etc. And if it feels a little less
sophisticated than the later LS options
from Chevrolet, well for some that will suit
the Cobra’s style just fine.
With 565ft lb of torque on tap, the 502
still has the base muscle to impress, with
huge reserves of grunt in any gear and
from little more than tick-over. It makes
for massive yet effortless progress.
Slot into fifth gear in the Tremec fivespeed box and, allied to the XJ40 rear
differential, you’re on continent covering
mode, with an effortlessly tall gearing that
will make motorway munching a pleasure.
And of course that dials in perfectly to any
Cobra replica’s big strength... practicality.
The Dax427 has a generous boot space,
spacious cockpit and full weather gear
should the elements turn against you. For
a kit car that will inevitably cost quite a lot
to build, at least you have the potential to
get maximum usage from it.
Back at DJ’s large factory, it’s always
worth a wander around. The Dax427 is
currently taking the lion’s share of sales,
although the company’s new launch of a
BMW donor for the Rush may well reenergise sales for the company’s second

Dax427
Smart showroom
always impresses. Dax
Rush will soon benefit
from BMW donor option.
Rolling chassis
factory option proving
very popular.

model. DJ has never offered a factory
turnkey option, instead preferring to point
customers in the direction of its long-term
build agent DB Replicas, but it does offer
a rolling chassis package that it now finds
most customers opt for. There are two
going through the works on my visit, one
already with an LS V8 in situ.
Elsewhere, both steel chassis and
fibreglass bodies are fabricated in house,
and the company has an impressive
showroom, parts and offices facility that
would put most companies to shame.
Talk to DB Replicas about a driveaway
car, and a conventional Chevy 350cu in
V8 car can be had from around £33,000.
Alternatively, DJ Sportscars’ rolling
chassis option is £6795 plus VAT, or a
basic chassis can be had from just £1495
plus VAT. Build a car at home with a
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regular Chevy 350 under the bonnet and
we’re told it could be achieved from
around £25,000.
In the parts department MD Simon
Johns shows me some of the latest
bumpers and nudge bars he’s now having
made in stainless steel by a factory in
China. The quality is utterly spectacular
and the finish sublime, and I’m struck
once again by the quality of components
and finished cars now available within the
kit car scene.
So what, specifically, can one make of
this refreshed Dax demo car? Firstly,
despite the fact it has been on the road for
six years, it’s still astonishingly capable...
and to a level that places it firmly in
amongst its obvious rivals. It’s a very
capable and sorted package. But what
really strikes me is actually how all the
main contenders in this marketplace,
despite seemingly offering very similar
specification cars, all actually have
distinctly individual characters. And these
characters may well be the defining
feature of why you may opt for one over
another, making it more important than
ever, to do your research, visit the factories
and, specifically, go for a test drive, even if
you’re not allowed (as you are unlikely to
be) to drive the demo car yourself.
The Dax427 is focused, hardcore,
edgy and yet at the same time
sophisticated. Wrap all that up in classic
Cobra clothing and you have a mighty
appealing package. 

Uw Cobra. Onze studio. Waarop wacht je nog ?
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Leden stellen zich voor:
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...een impressie van de omgeving ...
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NITRADE is het adres bij uitstek voor alles met betrekking tot Cobra’s.
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• Custom made aluminium koelers? Geen probleem
ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.
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• 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,
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CCN Website vernieuwd!

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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ijn naam is Maurice van Bladel, 48 jaar
oud, getrouwd met Germa en vader van
een zoon (17) en dochter (14). Ik run
een eigen bedrijf in de IT, genaamd InfraVision.
We zijn met zo’n 30 medewerkers en zijn actief in
de Europese markt met kantoren in Nederland,
België, de UK en Duitsland.
Ik ben in Delft afgestudeerd in de werktuigbouwkunde en heb altijd een passie gehad voor auto’s.
Tijdens mijn studie heb ik gewerkt bij mijn neef in
een garagebedrijf en daar is de droom ontstaan om
een keer een eigen auto te gaan bouwen, maar dan
wel een Cobra.
Ik heb (in de daaropvolgende twintig jaar J) bijna
alle reviews van Cobra kitcars gelezen en kwam tot
de conclusie dat de DAX kit goede kwaliteit bood en
goede ondersteuning vanuit de UK maar ook vanuit
België. Het enige wat nog moest gebeuren was geld
sparen en een ruimte vinden om te bouwen. In 2006
zijn we met het bedrijf verhuisd en heb ik in ons
pand ruimte gecreëerd om te kunnen bouwen. Eind
2008 heb ik de basis kit besteld en begin 2009 kon ik
PaperSnake 1, maart 2013

aan de slag.
Het bouwen van de cobra vond ik een fantastisch
avontuur. Elke zaterdag lekker sleutelen of uitdenken
wat de volgende stap zou moeten zijn. Ik heb meestal
alles alleen gedaan en kunnen doen. Ik heb wel alle
onderdelen gereviseerd gekocht en de motor met
bak als unit uit de UK laten komen (later bleek dat
niet zo’n goede keuze). Ben twee keer naar Dax geweest in de UK om onderdelen te halen. Begin 2011
kon de Cobra naar de spuiter en begin oktober 2012
heb ik mijn eerste officiële rit gemaakt samen met
mijn vrouw tijdens het Snake meets Seven event in
Nijmegen (erg leuk event trouwens).
Ik ben best wel trots op het resultaat. De volgende
stap zal zijn dat er een soft top op moet komen zodat
we ook wat langer wegkunnen met de Cobra. Maar
voorlopig gaan we vooral wat ritten maken. Ik ben
wel aan het nadenken over een volgend project. Dat
bouwen is toch wel erg leuk en die lege werkplaats
is natuurlijk ook niets. Wellicht gaat het een Seven
worden. Ik zal wel zien.
Groet, Maurice
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De enige beëdigd makelaar/taxateur in sportwagens
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Beëdigde taxaties
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Evenementenkalender 2013

Hier is dan de voorlopige evenementenkalender voor 2013.
Zoals je kunt zien is er hier en daar nog ruimte voor buurtmeetings en ritten.
Wil je graag andere cobravrienden de mooiste plekjes van jouw regio laten zien? Dan graag even contact met mij
opnemen.
  
13 april		
Pubmeeting (seizoens opening) + ALV + Bezoek aan The Autosport Company
27 april
 	 Dijken en Krekenrally Hulst
28 april
 	 American Sunday Zandvoort
10-14 april
Techno-Classica-Essen
5 mei
Pubmeeting
24-26 mei
 	 Spa Classic
2 juni
 	 Pubmeeting
8 juni
 	 Open Dag Dax Benelux
15 Juni
 	 Bezoek CCN aan Burton
15-16 juni
 	 Spa Summer Classic
7 juli
 	 Pubmeeting
11-14 juli
Goodwood Festival of Speed (let op is gewijzigd ivm Formule 1 kalender)
2-4 augustus
Classic days Schloss Dyck
4 augustus
 	 Pubmeeting
1 september
 	Pubmeeting
6-8 september ECM 2013 - Inzell
13-15 sept.
Goodwood Revival
15 september Rit met Super Seven Club
6 oktober
 	 Pubmeeting, seizoenssluiting
30 nov-8dec
 	Essen Motorshow
M.vr. gr.,

Mickel Goossens
Evenementen Coördinator CCN
events@cobraclub.nl
PaperSnake 1, maart 2013
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Cobra Club Nederland p/a Leo XIII-straat 33, 5171 KC Kaatsheuvel

Regel 1: gebruik
KENDALL motorolie
BORN TO PERFORM

De dragrace funny car sprint in minder dan 5 seconden
over de 410 meter-baan. Eindsnelheid: 500+ km/h.
Motor: aluminium Hemi V8, 8 ltr. Brandstof: nitro.
Vermogen: 7.000+ pk. Olie: Kendall GT-1

Kendall®. Oliën en vetten van Amerikaanse origine waarvan de
kwaliteit wereldwijd is bewezen in alle vormen van transport,
industrie én motorsport.
Kies voor het beste van het beste; gebruik Kendall® motorolie
in de motor in uw Cobra!
Voor info en het adres van uw dichtsbijzijnde dealer:

handel-maatschappij

noviol b.v.

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

