


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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Nederland

a hoor, deze PaperSnake mag best een keer
een beetje in de schaduw staan. In de schaduw van een monumentaal boek dat prachtig
weergeeft Hoe Het Was.
Complimenten voor Kika van Kika At Work, die al het
materiaal heeft vormgegeven tot het boek dat u bij
deze PaperSnake ontvangt.
Moet ik er nog wat aan toevoegen? Nee, deze keer
geen filosofische bespiegelingen van mijn kant.
Gewoon lekker ervoor gaan zitten en lezen maar!
Veel plezier,
Ron Gillot,

Redactie Paper Snake

bestuursmededelingen
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Van het bestuur

Van de secretaris

Fotoboek
Bij deze uitgave van de Paper Snake ontvangen alle
leden van de CCN een fotoboek. Met dit boek willen
we als club ons twintigjarig bestaan vieren. Dit
hebben we in september 2012 ook groots gevierd
op de Raceway Venray, het boek is hier een fotoverslag van. In dit boek vind je natuurlijk foto ́s, maar
ook teksten van de deelnemers. Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn, maar wij denken dat dit boek
de goede sfeer uitdraagt binnen de CCN en onder
de Cobra-rijders uit andere landen. De foto ́s en
teksten kwamen van onze kant, de lay-out van het
boek is gemaakt door Kika At Work. Bij deze willen
haar nogmaals bedanken voor het samenstellen
van dit unieke boekwerk. Hopelijk vindt dit boek
bij iedereen een ereplaatsje in de huiskamer.

Een nieuwe secretaris – even voorstellen
Bij deze wil ik mij als secretaris van de Cobra Club
Nederland voorstellen. Mijn naam is Sjoerd Kusters,
ik ben 44 jaar (jong), getrouwd en heb 2 dochtertjes:
Femke en Sophie.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Cobra Club Nederland

Van de penningmeester

Lidmaatschap
De lidmaatschapsbetalingen zijn afgerond. Het
bleek in sommige gevallen erg lastig om iedereen
te bereiken, mede door Rocco’s hulp is dat op een
na toch gelukt. Sommige leden bleken verhuist te
zijn, zelfs naar het verre oosten. Hieruit blijkt dat
het belangrijk is om ons op de hoogte te houden
van eventuele wijzigingen in jullie persoonlijke
situatie. Stuur in dat geval een e-mail naar penningmeester@cobraclub.nl. Het ene lid dat niet
gereageerd (en ook niet betaald) heeft, is door het
bestuur geroyeerd.
Het afgelopen weekend ben ik ook druk bezig geweest met het voorbereiden van de verzending van
deze Papersnake. Het stempelen en stickeren van
ruim 275 enveloppen kost toch meer tijd dan dat
je denkt. Maar goed, ze zijn klaar en gaan morgen
naar Rocco toe. Hij heeft de schone taak op zich
genomen om de enveloppen te vullen en voor de
verzending zorg te dragen. Ik wens hem veel succes en als jullie dit lezen, is het gelukt!
Ik wens jullie veel leesplezier met deze Papersnake
en het fotoboek ECM 2012.
Met vriendelijke groeten,
Ad van der Burgt

Mijn Cobra is een Pilgrim Sumo met een Ford 302.
Sommigen kennen mij o.a. van de buurtmeetings die
ik in Nuenen heb georganiseerd.
Het bestuur heeft mij gevraagd om toe te treden als
secretaris en daarmee de rol van Dick over te nemen.
Graag wil ik Dick bedanken voor zijn goede werk en
inzet de afgelopen jaren!
De afgelopen tijd heb ik nagedacht over de rol van
secretaris binnen de club. Het traditionele secretariële werk zoals adreswijzigingen e.d. bijhouden wordt
al voortreffelijk gedaan door onze penningmeester
Ad.
Waar ik me meer mee wil gaan bezighouden is de
wijze waarop we mensen kunnen betrekken en betrokken houden bij de club.
De ECM 2012 dagen bewezen al dat veel mensen het
leuk vinden om de Cobra hobby ‘samen te beoefenen’. Ook de open dag bij Dax dit jaar bewees dat.
Beide evenementen waren goed georganiseerd en
leuk om er bij te zijn.
Het lijkt er op dat er drie belangrijke voorwaarden
zijn voor dit soort succesvolle dagen:
• Het programma moet leuk genoeg zijn
• Het moet lang genoeg van te voren ruim en duidelijk worden aangekondigd
• Het weer moet mooi genoeg zijn

Op basis daarvan leven er bij het bestuur gedachten om een nieuw soort evenement te plannen. Een
evenement die we ruim genoeg van te voren plannen
zodat iedereen daar rekening mee kan houden in de
agenda en met overige familieleden, maar waar we
de doorgang van laten afhangen van de weersvoorspellingen.
Voor dat aankondigen en of het evenement doorgaat
willen we gebruik gaan maken van het forum, de
clubwebsite, maar ook email en Facebook. De komende tijd zal ik verschillende leden benaderen en
polsen wat ze vinden van de club, om zo als bestuur
binding met de leden te houden. Enkelen heb ik al
gesproken. Anderen zal ik benaderen. Als je zelf
ideeën hebt, schroom dan niet om contact met mij
op te nemen.
En laat het een mooie zomer worden!
Groeten Sjoerd
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m de ALV aantrekkelijker te maken voor
de leden, was dit jaar het idee ontstaan
om deze te combineren met de eerste
pubmeeting van het seizoen. Maar dan wel een
locatie die alles te maken heeft met auto´s. Hierbij kwamen we uit bij The Autosport Company in
Waalwijk.
Toen ik aankwam waren de eerste leden al gearriveerd en moest ik snel onze
clubvlag aan het hek bevestigen. Ondanks dat het deze dag fris was, waren er
toch een groot aantal leden met de Cobra
gekomen. En gelukkig was alles perfect georganiseerd. We konden alle Cobra´s keurig
naast elkaar parkeren. Bij binnenkomst stond
de koffie en thee met plakjes cake al klaar.
Iedereen vond gelukkig wel een plaatsje, want
met ruim 50 personen was dit weer eens een
echt goede opkomst.

Tijdens de ALV heeft Dick Vesters aangeven wegens tijdgebrek zijn functie als secretaris te moeten
neerleggen. Gelukkig hebben we in Sjoerd Kusters
een opvolger kunnen vinden.

Tijdens de ALV heeft ieder bestuurslid zijn zegje gedaan en werden door Ad van der Burgt de cijfers toegelicht voor het afgelopen jaar en de planning voor
dit jaar. Aangezien de totale kosten voor het ECM
2012/ 20 Jaar CNN lager uitvielen dan begroot,
willen we bij deze nogmaals de oproep doen aan
de leden of zij ideeën hebben met betrekking tot
evenementen, ritten, activiteiten of andere zaken
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waarin de club zijn bijdrage kan leveren.

Rond de middag zat de ALV erop en was het tijd
voor de lunch. Ook deze was goed verzorgd en de
soep, broodjes met ham/kaas of zelfs een kroket of
frikandel gingen er vlot in.

10

Na de lunch was het tijd voor Henk Biesheuvel om
uit te leggen wat The Autosport Company allemaal
doet en welke mogelijkheden er allemaal zijn.
Hierna kregen we een rondleiding door het bedrijf,
waarbij we eindigden in de shop. Een aantal leden
maakte nog snel even van de gelegenheid gebruik
om wat interessante spulletjes aan te schaffen.
Aan het einde was er nog gelegenheid om met
iedereen te praten onder het genot van een hapje
en een drankje.
Wat we in 2014 gaan doen is nog geheim, maar
Mickel heeft al wel een idee.
Mvg,

Rocco
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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

Eventjes voorstellen: een Belgisch lid van CCN...
Om even snel een overzicht te geven van hoe het
ontstaan was:

Z

oals denk ik elk onder ons, droomde ik
al zeer lang van dit type wagen omdat
het power uitstraalde en net dat was het
wat mij aansprak. Zodoende is het in 1998 tot
aankoop gekomen van een nieuwe Cobra type
Pilgrim met een 5 liter Ford er in, maar dit
bleek voor mij al heel snel onvoldoende.

Dus na 400km was deze dan ook al terug verkocht.
Verder op zoek naar een frame dat wel naar mijn
wensen was, kwam ik bij Dax terecht en ben ik
gaan kijken naar een indertijd Supertube, maar ook
die bleek achteraf niet meer leverbaar (fabrica12 geprijs was te hoog?). Dus verder op zoek en toen
was er nog maar één over: de Magnum Supertube
die ik 1999 besteld heb met een Big Block motor er
in.
Het eerste jaar en een goede 2000km later moest
het eerste blok er al aan geloven. ‘t Ging niet hard
genoeg en ik gaf natuurlijk steeds max. van de toen
450pk, zoals ze van mij gewend zijn, dus het geheel
laten reviseren en gelijk wat meer pk-tjes er uit
halen, het jaar er op volgend.
Weer sloeg het noodlot toe (allee het lag wel aan
mijzelf natuurlijk) en na zo’n 2000km was deze
er weer aan voor de moeite, dus dacht ik: nu een
andere of niet? Uiteindelijk heb ik deze motor nog
eens laten reviseren maar dan alles gebalanceerd
tot 5 gram en dat heeft zijn vruchten afgeworpen,
want met weer wat extra pkaatjes -nu 580pk- heeft
het een paar jaar geduurd en was het ook weer
mijn fout dat het terug stuk ging. Doordat de semi
slick banden veel meer grip in de bochten hebben
bleef op circuit de olie soms te lang aan de zijwand
hangen met tot gevolg een slechtere smering van
de lagerschelpjes. Maar de motor was niet geraakt
omdat ik er nog bijtijds bij was. Dacht ik. Omdat
de krukas al een paar keer geslepen was, waren
er nu geen oversize lagerschelpen meer te krijgen
en dan zou er een nieuwe krukas in moeten. Dat
was ook weer niet zo erg, maar omdat ik op ECM in
Venray die Nieuwe LSX454 motor zag staan was ik
verkocht en wist gelijk: dát moet het zijn. Dus deze
werd besteld. Hij was direct leverbaar maar ik wou
wel alles in één keer hebben dus ook: injectie ipv
carb en ook een March serpentine belt met alle onderdelen, want het is wel zo dat er een short blok is
dat moet worden opgebouwd naar de wensen van
de klant. Een14 dagen later was alles klaar voor
verzending.
Moderne power moet wel goed blijven gaan? Aangezien ik voor Corvette Experience Team met een
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door Luc Branckaerts
Corvette rij met een motor op dezelfde basis, waar
normaal enkel op circuit mee gereden wordt maar
waar ik nu toch al een 20000 km ervaring mee heb,
ben ik er toch gerust in van bedrijfzekerheid.
Dat is de voornaamste reden van deze motor. En ook
de Pk’tjes hé.
Foto’s tonen de oude situatie en dan de opbouw die
toch iets langer heeft geduurd dan ik verwacht had,
omdat er nog zeer weinig van oude motor paste
(niets)
Op 09/10/2012 werd de nieuwe motor geleverd
door USA Engines B.V.

Eenmaal thuis vrolijk uitgepakt zoals een kind dat
van Sinterklaas zijn pakjes mag open doen en alles
uit elkaar leggen om te kijken of alles is geleverd,
wat ook wel zo was.
Kon ik beginnen met het aanpassen van het LSX-blok
in mijn chassis, ik wou niets van motorophanging
aan chassis veranderen dus heb ik offset motorsteunen gemaakt en moest ik niet aan –lassen (ook omdat uitlaten ook al weinig plaats hadden, die liepen
nu al over en tussen die motorsteun daarom wou ik
deze steunen behouden).
Toen dit klaar was ben ik begonnen met de opbouw
van motoronderdelen. Dat was een makkie natuurlijk en eens het motor blok opgebouwd was, was
het tijd om deze er terug in te leggen. Ook heb ik er
rekening mee gehouden dat de versnellingsbak op
dezelfde plaats bleef, dan hoefde ik ook niet aan de
cardan werken en bleef de gearlever op dezelfde
plaats.
Koppelingsset 63058-00-07M moest natuurlijk ook
aan de krachten van het blok kunnen voldoen dus
werd er dubbele platenkoppeling RXT van McCloud
(kleinere diameter) besteld die 1000 pk aan kan en
een aluminnium vliegwiel om snelle motorreacties
te verkrijgen.
Eenmaal ingebouwd, bleek dat oliepan veel te diep
was en te veel onder het chassis uit steekte dus heb
ik bij IMPROVED RACING een Pan van een GTO besteld daar ligt de diepte pan aan voorzijde van motor
en is bovendien 6cm minder diep dan voorgaande.
Nu komt het niets onder het chassis uit.
De uitlaatcollectors heb ik van de vorige aangepast
en dat kwam nog redelijk uit, daar een big blok alle
uitgangen even ver uit elkaar staan als bij de LSX
ook, zij het dat deze wel korter is .
Natuurlijk was er ook nog het electrische deel van
deze motor. Ik heb eerst alles verwijderd van de
vorige zodat ik nieuw kon opbouwen en de bedrading makkelijker te volgen was of waar ik mee bezig
was. Niet dat het echt moeilijk is want overal zitten stekkers aan en die kan je niet fout steken, wel
is het zo dat bij al de aansluitingen van meters wel
PaperSnake 2, juni 2013
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wat denkwerk nodig is omdat de LSX met een ECM
computer werkt en ingericht is voor een electronisch dashboard wat ik niet heb. Wel analoge meters, dus dat was wel even zoeken en extra sensors
op de motor plaatsen, wat uiteindelijk ook wel
lukte, behalve die ene toerentalmeter die maar niet
wil werken. De LSX heeft een 54-puls sensor op de
crankcase en de meeste -als je al een electronische
vindt- voor een ECM sturing die werken allemaal
tot max. 28,7 pulsen dus tot heden toe heb ik er
nog geen oplossing voor (wel heb ik al geprobeerd
met een adapter en dat heeft maar even gewerkt
en dan nog met een verschil van 500 toeren). Ik
zoek voor dit probleem nog een oplossing.
Nu heb ik ook een OIL ACCUSUMP gemonteerd om
14 in de bochten steeds een olie druk te behouden als
deze weg valt.
Voor het aanzuigen van lucht neemt men normaal
een goed filter die men direct aan de gasklep
plaatst, maar dat vond ik niet goed omdat de radiator warme lucht afgeeft in de motorruimte. Dus
heb ik een kanaal naar de voorzijde van de radiator
gebracht. Dit in een trechtervorm, om de lucht die
via de grote opening van de cobra-neus binnenkomt op zijn beurt onder extra druk in te persen
wat een soort RAM air systeem geeft dat dan nog
eens voor extra broodnodige horses zorgt. En, niet
te vergeten, aanzuig van koude lucht geeft ook
weer extra …..
Dan is natuurlijk het moment gekomen. Eerst nog
een controle of alles aangesloten is: olie -water
-benzine en stroom, en dan: eerste poging om
motor te starten. Die niet meteen lukte!? Bleek dat
ik benzinetoevoer en -retour had verwisseld (had
het voordien wel gemarkeerd, maar dat was bij het
inkorten van leiding eraf gesneden en toen wist ik
niet meer welke heen- of terug was. 50/50 kans
hé).
Leidingen wisselen en toen sloeg de motor gelijk
aan en weer af. Nogmaals starten. Direct draaiend
en het draaide voor de rest zeer mooi, je kon horen
dat ECM-sturing zich aanpaste? In ieder geval voor
een deel dan toch, want standaard is deze motor
voorzien van normale uitlaten, aanzuiging van
lucht en een zwaarder vliegwiel + drukgroep. Dit
was te veel om sturing zelf te laten aanpassen, dus
heb ik na een kleine proefrit van 30km een afspraak gemaakt in Duitsland bij een tuningbedrijf
dat gespecialiseerd is in het tunenvan Corvettemotoren. Daar aangekomen had ik die gast vertelt dat
hij niet te gek mocht doen, aangezien de weinige
kilometers die de motor had gedraaid. De eerste
run gaf een 518pk weer en na twee keer aanpassen
was het al gelijk een mooi resultaat. Volgens die
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gast kon er nog een 50pk meer uitkomen maar met
de weinige km was het niet aan te raden om er meer
uit te halen. Nu heb ik 606.7pk en 780.2 Nm en dit is
zonder het effect van RAM air .
Eens thuis aangekomen voelde ik gelijk dat het een
wereld van verschil was en besef nu ook dat de vroegere pk’s van een big block heel anders zijn dan nu.
Als ik een vergelijking kan geven dan zou ik zeggen,
eender welk type van een ouder type motor zowel
Ford als GM (ik heb ook die witte Cobra nog met een
nieuw stroker block van 392cu en 420pk ) en heb
daar ervaring mee dan kan je gerust zeggen dat die
pk’tjes er zeer lui uit komen en totaal niets zijn in
vergelijking met een modern type blok, ik zou zeggen
een 450 pk oud type blok daar heeft een nieuw type
blok maar 300 pk voor nodig? Dat is mijn gevoel, als
ik nu vergelijk met mijn vroegere 580 pk en nu 606
pk. Zou het maar 30pk verschil zijn? Het lijkt wel 200
pk verschil!
Probleem was al snel dat mijn vorige steekassen
(gehard staal van Rally groep N) het niet aan konden
en afbraken alsook de homokineten die compleet in
stukken gingen.
Dit is intussen ook al opgelost door dikkere assen
op maat te laten maken en geharde homokineten bij
Biesheuvel,
Hopelijk houdt mijn Tremec Road Race bak het nog
uit, anders zal het een Dog bak worden van Drenthe
Gearboxen
En nu veel plezier beleven aan al dat bruikbaar vermogen, driften door de bochten is gewoon zalig.
Gegevens motor: GM19244611 - GM Performance
454, 620 pk
Luc Branckaerts
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Spannend….

D

e wekker loopt af. Vandaag gaat het
gebeuren. Omdat ik pas na de lunch weg
hoef, doe ik rustig aan. Dat wil niet zeggen dat ik rustig ben. Eerder licht gespannen.

Na de lunch rij ik naar Zandvoort. Toch nog anderhalf uur rijden en weer verbaas ik mij over de
weg er naar toe. Nog steeds moet je door de stad
en over binnenwegen. Ik mag mij
melden bij Paddock 1, bovenste
etage. Er staan veel snelle auto’s
geparkeerd. Vooral veel Porsches
valt mij op. Ik arriveer in mijn Fiat
Punto. Turbodiesel, dat wel (maar
liefst 1100 cc).
18 We worden welkom geheten en
krijgen direct te horen dat het
programma is aangepast. Het wordt
om 19.00 uur donker en het circuit
is niet verlicht. Niet ideaal om het circuit na 20.00

ophalen van de BMW. Er zijn te weinig auto’s. Ik krijg
een andere auto mee als de meesten; een 135 Z3. Ik
dacht dat er alleen een M1 is en dat de Z3 een heel
andere auto is. Fout gedacht, anderen zeggen dat het
echt een Z3 is??
De eerste ronde op het circuit gaat niet lekker. Velen
rijden mij voorbij en er is iets mis met de voorwielen. Het stuur trilt bijna mijn handen uit. Dat is niet
echt stimulerend om flink gas te geven.
Daarna toch maar gelijk de pits in. Ze
staan mij al op te wachten en mompelen iets over de voorwielen. Het probleem wordt verholpen en ik maakt
een nieuwe ronde. Hij loopt nog steeds
niet lekker, maar nu is het de motor.
Later hoor ik dat er soms een cilinder
uit valt. Dat is geen lekker begin. Ik
krijg een andere auto. Deze gaat als
de spreekwoordelijke brandweer. Het
blijkt een M3 te zijn. Die heeft 345 pk. Kijk, daar hou

“...die heeft
345 pk. Kijk,
daar hou ik
van.”

uur te gaan verkennen. Dat stond in het oorspronkelijke programma. We gaan direct rijden. Ik heb
een auto gehuurd, een BMW. Dat was omdat ik
persé een auto met achterwiel aandrijving wil (net
als de Cobra). Ik wil hier wat leren waar ik ook met
de Cobra plezier van heb. De meesten hebben ook
een BMW gehuurd, sommigen hebben een Seat
(voorwielaandrijving) gehuurd. Een enkeling rijdt
met zijn eigen auto. Dat zou ik niet durven. Je eigen
auto is niet verzekerd. De huurauto wel, zij het met
een redelijk hoog eigen risico.
Er zijn op het laatste moment nog een paar inschrijvingen geweest en dat is te merken bij het

ik van. Zoiets is beter. Er komt een instructeur naast
mij zitten en die legt uit wat de ideale lijn is, waar je
moet remmen, rem loslaten, wanneer insturen, enz.
Dat scheelt een hoop. Het gaat nu een stuk beter en je
gaat vanzelf sneller als je de goede lijnen hebt.
Na enkele ronden worden we afgevlagd en is het
tijd voor het avondeten. We eten met elkaar in de
paddock. Er is rijst, puree en een soort hachee. Het
smaakt mij goed. Bij de bar kan je drinken halen. Eten
en drinken is inbegrepen.
Na het eten gaan we naar de slipschool. Met drie man
in een auto en oefenen. Het gaat gelukkig bovengemiddeld goed. Eén van de anderen heeft er meer
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door Cors Snijders

moeite mee en dan blijkt dat de instructeur al een
lange dag achter de rug heeft. Hij heeft niet veel geduld met deze rijder. De instructeur lacht wel, maar
reageert niet echt vriendelijk.
Na de sliptraining gaan we naar het hotel (direct
tegenover de ingang van het circuit). Na een kort
bezoek aan mijn kamer, mag ik naar een zaaltje op
de begane grond. Tot ongeveer half twaalf krijgen
we theorieles. Er wordt veel tijd besteed aan regels
op het circuit, zoals de vlaggen, keuringen, en allerlei regels als je aan een wedstrijd mee wil doen. Het
kost een beetje moeite om wakker te blijven. Ik ben
zo iemand die meestal rond half twaalf ligt te slapen.
Na de theorieles gaan de meesten naar de hotelbar.
Ik besluit daar niet naar toe te gaan en ga gelijk naar
mijn bed. Ik ben hier met een doel en lang in de bar
hangen hoort daar niet bij.
Dag twee: op de foto zie je het programma voor
die dag. Om 08.00 uur is er ontbijt in de paddock.
We gaan om 09.00 uur het circuit op. De pionnen staan er nog. Deze staan er als hulpmiddel
om te weten waar je moet insturen. Ze gebruiken het 3-2-1 systeem. Dat wil zeggen eerst één
instructeur op drie deelnemers, daarna twee
deelnemers per instructeur en uiteindelijk, als
het nodig is één op één les om de puntjes op de
i te zetten. Deze methode is erg effectief. Ik leer
in korte tijd veel en door het rijden van de juiste
lijnen, op tijd remmen, insturen e.d. neemt automatisch de snelheid flink toe. Op het rechte stuk
loopt de snelheid op tot ongeveer 180 km/u. Dat
is best hard en de grindbak aan het eind komt
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heel snel op je af. Als de remmen het nog
maar doen. Ik zou nog harder kunnen, maar
dit vind ik genoeg. Tijdens de ochtendtraining word ik medisch gekeurd door een
arts. Niet veel bijzonders. Hij test een aantal
zaken, maar zoals verwacht zijn er geen
bijzonderheden.
Als lunch hebben we heerlijke broodjes. Je
kan er melk, koffie thee of jus bij krijgen.
Na de lunch gaan we het circuit weer op. Het
is duidelijk de bedoeling om zoveel mogelijk
te rijden. De pionnen zijn weg. Dat is gelijk
te merken. De snelheid ligt lager en ik moet
op zoek naar andere referentiepunten. Na
een paar ronden gaat het beter en de snelheid gaat omhoog. Er zijn een paar punten
19
waar het beter kan: ik rem te vroeg en te
veel. Het gevolg is dat ik de bochten te langzaam neem. Ik krijg goede instructies (de
instructeur zit naast mij). De bochten durf ik
steeds harder te nemen.
Om half drie gaan we de start oefenen plus
een minirace over de eerste drie bochten. Wachten
op de start/finish-lijn, het rode licht gaat aan, concentratie en als het licht uit gaat: zo hard mogelijk
wegrijden zonder (teveel) wielspin. Het lukt boven
verwachting goed en ik lig voorop. Wie had dat
gedacht van deze brave huisvader. Na de derde bocht
gaat het fout. Ik lig nog steeds eerste en zoekende
naar de anderen ben ik te veel afgeleid. Ik vergeet
wat ik net heb geleerd en een flinke slippartij is het
gevolg. Oef, dat was niet leuk. Sommigen weten dat
ik 9 jaar geleden zwaar ben gecrasht. Dit was niet
leuk, een beetje een flashback en direct hierna is het
praktijk-examen. Geen goede generale dus. Even tot
rust komen.
De examinatoren van de KNAF stellen zich op strategische plaatsen op het circuit op. We worden in

Spannend... (vervolg)
drie groepen verdeeld en starten binnen een groep
met de nodige tussenruimte. Nu komt het erop
aan. De knop gaat om, niet denken aan de slip van
net ervoor. Je zit alleen in de race-BMW, maar de
instructeur zit denkbeeldig naast mij en ik luister
nauwgezet: hier insturen, hier remmen, niet te hard
remmen, rem los, insturen, de hele breedte van het
circuit gebruiken, opbouwen/gasgeven na de apex,
enz. Het gaat hard, het gaat goed.
Ik rij zo hard ik kan. Ik haal zelfs
iemand in. Ze hadden gezegd: “beter vies hard, dan mooi langzaam”.
Nou, dat heb ik in mijn oren
geknoopt. Ze hadden ook gezegd
dat sommigen op het examen juist
20 langzamer gaan rijden. Dat zal mij
niet overkomen, neem ik mij voor.
Na 5 ronden word ik afgevlagd.
Einde praktijkexamen
Hierna mag ik gelijk door naar het theorie examen.
Het zijn 20 vragen met enkele instinkers. Omdat
ik bij de eerste groep zit, ben ik vroeg in de paddock terug. Het zit erop. Pppfff. Nu wachten op de
uitslag.
Na anderhalf uur komt de uitslag. Opluchting:
ik ben geslaagd!! Waarvoor? Ik heb een officiële
racelicentie gehaald. Van de 35 deelnemers zijn er
dertig geslaagd en van die dertig moeten een aantal
herexamen doen voor de theorie. Ik heb alles in één
keer gehaald. Eén van de examinatoren komt naar
mij toe. Hij complimenteert mij met mijn rijstijl:
soepel, rustig (dwz niet te bruusk), goed de lijnen
gevolgd en toch snel (te langzaam is automatisch
zakken). Hier wordt een mens blij van. Ik ben met
vlag en wimpel geslaagd.
Na een paar drankjes ben ik naar huis gegaan. Het
was heel raar om in de Punto te stappen. Je geeft
gas en er gebeurt niets. Doe ik iets fout? Nee, ik zit
weer in mijn dieseltje. Schakelen doe ik weer bij

2200 rpm en niet bij 6500 rpm. Dat is even wennen.
Het was spannend, een beetje eng, leuk, maar ook
heel leerzaam. Het voelt als een overwinning.

Het bereid je je op zoiets voor? Omdat het examen
uit drie delen bestaat heb ik de voorbereiding ook in
drieën gesplitst. Sinds ik mij heb opgegeven volg ik
op de sportschool een speciale training. Die is gericht
op het racen. Ze vonden het bij de
sportschool leuk om hier wat voor
de bedenken. Na de examens hoorde
ik anderen klagen over de fysieke
belasting. De training heeft voor mij
gewerkt. Ik had daar geen last van.
Er was redelijk veel theorie. Denk
aan 45 pagina’s met erg kleine lettertjes (papa, je wordt ouder…) Dat
is een kwestie van op tijd starten
met leren. De hersens zijn wat roestig, maar na een
trage start gaat het steeds beter. Ik heb mij voorgenomen om in ieder geval niet op de theorie te zakken.
Rijden op Zandvoort: dit had ik nooit eerder gedaan. Op youtube heb ik wat filmpjes gevonden van
mensen die met een onboard camera in een BMW
op Zandvoort rijden. Zo leer ik in ieder geval het
circuit beter kennen. Dat heeft geholpen. Er zijn veel
“blinde”bochten en weten wat je te wachten staat is
heel belangrijk.
Zonder deze voorbereiding was het mij niet gelukt.

“...het zijn
20 vragen
met enkele
instinkers...”

De paar sliptrainingen die ik heb gevolgd waren
heel zinvol. De topsnelheid lag bij die trainingen op
ongeveer 45 km/u/ Deze twee dagen waren gericht
op rijden met hoge snelheid met achterwielaandrijving op de grens van de auto. Dat leek mij een logisch
vervolg voor een Cobra-bezitter.
Cors Snijders
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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

Nieuwe Stoelen

N

a vele twijfels is het er toch van gekomen: ik ging de stoelen in mijn Cobra
vervangen. Op de één of andere manier
heb ik zelf nooit echt lekker kunnen zitten. Dit
was ook de reden dat ik de zittingen al had gedemonteerd en dat ik nu op losse kussens zat.
Ik heb er nog even aan gedacht om de stoelen weg
te brengen en geheel te laten aanpassen, of de
zittingen te vervangen door andere exemplaren.
Helaas zaten aan de eerste keuze nogal wat kosten
verbonden en bij andere zittingen zouden deze niet
100% aansluiten bij de rest van de stoelen.

22 Gelukkig had Dax Benelux direct een set voor me

op voorraad en kon ik snel van start. Ik moest wel
even wachten op een droge dag, want mijn garage
is veel te klein om in te kunnen sleutelen. Eerst
maar eens begonnen met de oude passagiersstoel
eruit te halen, om daarna de nieuwe te plaatsen.
Alleen had ik meer gereedschap nodig dan ik dacht
en binnen de kortste keren lag de complete vloer
bezaaid met gereedschap.
Aangezien ik de oude frames ging gebruiken, kon
ik redelijk snel de nieuwe stoel plaatsen. Dit is een
kwestie van gaatjes boren door de stoel, en dan de
boel vastzetten. Ik heb dit zelf gedaan met spijkers, zodat de stoel niet kon verschuiven. Nadat de
kleine gaatjes waren geboord, was het een kwestie
van deze groter te maken en uiteindelijk moest ik
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alles met een draadtap voorzien van draad. Even
op de werkbank de gaatjes in de stoel 2 mm groter
boren, als de gaten in het frame. Nu was het alleen
nog een kwestie van de stoel in de goede positie zetten, deze keer met schroevendraaiers, en de bouten
erin draaien. Wel per bout er ringen tussen leggen,
zodat er meer oppervlakte ontstaat. Anders gaat het
polyester van de stoel zo kraken.

Bij de bestuurderskant moest de Cobra half buiten de
garage staan, maar ging de klus gelukkig wel vlotter
als bij de andere stoel.
Ik denk dat het resultaat er wel mag zijn en de stoelen sluiten nu mooi aan bij de rest van het interieur.

Het was even wat werk, maar het is zeker de moeite
waard.
Mvg,

Rocco Jansen
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REPLICA'S

•

KITS

•

V8 ENGINES

•

PA RTS

F E EL TH E POWE R

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

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

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

• Leverancier van Chevy/Ford V8 motoren.

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

geproduceerd.

een handje.

To p a a s s t r a a t 1 2

• Side Pipes en specials worden in eigen huis

•

755 4 T H H e n g e l o

•

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

w w w.nitrade.nl

Donkere wolken boven Oldtimerland....

Helaas gaan deze regels ook een aantal leden binnen de CCN raken.

D

e moties die SP-Tweede Kamerlid Bashir
voor het meireces heeft ingediend om ook
voor oldtimers op LPG en diesel die nog
geen 40 jaar zijn een overgangsregeling te treffen
zijn verworpen. Daardoor lijkt niets de plannen
van staatssecretaris Weekers voor wijzigen van
de MRB-vrijstelling nog in de weg te staan.
Vrijwel zeker – de Eerste Kamer moet de wet nog
wel aannemen, maar dat lijkt een formaliteit – geldt
vanaf 1 januari 2014 voor auto’s, motorfietsen
en bedrijfswagens pas een volledige MRBvrijstelling als ze 40 jaar of ouder zijn. Er is wel
een overgangsregeling voor gebruikers van een
klassieke personenauto op benzine (niet op LPG of
met dieselmotor), een motorfiets of een bedrijfsauto,
die nog geen 40 jaar is, maar wel ouder dan 26 jaar.
Daarvoor kan vanaf 1 januari 2014 een zogenaamd
kwarttarief met een maximum van 120 euro per
jaar worden aangevraagd, maar de klassieker mag
dan niet worden gebruikt in de maanden december,
januari en februari.
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Teleurstelling KNAC

Het kabinet wilde oorspronkelijk alle oldtimers
belasten. De Tweede Kamer nam gelukkig in november 2012 een motie van kamerlid Bashir (SP) aan
om oldtimers die hobbymatig gebruikt worden niet
te belasten. Dankzij die aangenomen Kamermotie
besloot het kabinet oldtimers van 40 jaar en ouder in
elk geval niet te belasten.

Dat was een stap in de goede richting, want veel
oldtimers zijn hiermee gered, maar voor veel
andere klassiekers die nu geen MRB betalen zou
een overgangsregeling de redding zijn geweest! Het
kabinet en de meerderheid in de Tweede Kamer wil
de overgangsregeling (een kwarttarief in de MRB
met een maximum van 120 euro) helaas alleen maar
voor oldtimers die op benzine rijden. Hobbyisten met
diesels of een ingebouwde LPG-installatie worden
hierdoor hard getroffen. De KNAC is uiteraard zeer
teleurgesteld dat de moties van SP-Kamerlid Bashir
zijn verworpen, maar moet helaas constateren dat er
ondanks intensief overleg tussen oldtimeralliantie en
staatssecretaris Weekers niet meer in zat.
(Bron : KNAC 14 Mei 2013)

  

Het BPM-verhaal

R

uim 7 jaar geleden ben ik me gaan
oriënteren op de vraag welke Cobra ik
zou gaan bouwen. In die tijd was er al
een levendige kenteken-discussie gaande. De
vraag die we ons toen stelden was “kan ik een
kenteken krijgen in Nederland?”. Daar deze
discussie al jaren woedde, Engeland tot de EU
behoorde, er een aantal creatieve importeurs
waren en ik de toezegging kreeg van de importeur dat hij een kenteken kon regelen, heb ik
besloten om de gok te wagen en een Engelse
Gardner Douglas (GD) te gaan bouwen.
Wanneer je eenmaal de beslissing hebt genomen
dien je de chassis-specificaties al op papier te
26 hebben staan.. Ik heb gekozen voor een Jaguarbased chassis met een Ford 5.0 HO EFI motor met
203 PK, welke o.a. in de Mustang en Thunderbird
gebruikt werd, niet wetende dat dit een belangrijke
factor zou gaan worden voor het betalen van de
BPM. De keuze voor die motor heb ik toen laten afhangen van de beschikbaarheid en de aanschafkosten. Natuurlijk heb ik verlekkerd naar de nieuwe LS
en 350-blokken van Chevy gekeken, die vermogens
hadden van ruim 350 PK. Om de motor te verkrijgen heb ik een Thunderbird gekocht in Friesland
en ben hiermee naar huis gereden.
Na enkele jaren op mijn gemak gebouwd te hebben begon het tot me door te dringen dat er grote
veranderingen aan stonden te komen.
Het werd steeds moeilijker om als niet-Engels
rechtspersoon een kitcar te laten keuren in Engeland
Het zou mogelijk worden om in Nederland een kitcar te laten keuren (eerste toelating) door de RDW.
Een nieuw woord werd toegevoegd aan de Dikke
van Dale, namelijk “SLURPTAX”

In 2010 heb ik samen met Mischa (Speedon) de
keurings- en BPM-opties bekeken en de beslissing
genomen om eind 2011 de Cobra aan te bieden aan
de Nederlandse RDW voor de toelatingskeuring.
In dat jaar zou het grootste deel van de BPM nog
gebaseerd zijn op de waarde en een klein deel op de
zogenoemde slurptax. Mischa had op dat moment
nauwe contacten met de RDW, met betrekking tot
de IKS (individueel keuren speciaal) en de signalen
waren hoopgevend.

Midden 2011 kreeg ik een telefoontje van Mischa
met de mededeling dat de RDW bij de IKS sterkteberekeningen wou zien van de gordelbevestigingspunten. Dit was een bijna onmogelijke opdracht die
we gekregen hadden. Een GD bestaat namelijk uit
een chassis spaceframe waar een monocock body
op rust. Hierdoor zitten onder de zitplaatsen geen
chassisdelen. De onderste gordelbevestigingspunten
zitten aan de bodemplaat,die bestaat uit een mengsel
van multiplex en glasvezelversterkt epoxy.
Om niet in een eeuwigdurende discussie te verzanden met de RDW hebben op dat moment besloten
om de Engelse route te gaan volgen. Andy, de MD
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door Koos Thiessen
van Gardner Douglas, was bereid om met mijn Cobra
naar de Engelse IVA te gaan. In December 2011 is
Andy met mijn auto naar de IVA keuring gegaan. Helaas bleek dat de motor ons in de steek had gelaten.
De motor liep toen we in Engeland kwamen maar op
6 pitten, waardoor we niet door de emissiekeuring
kwamen.
Maart 2012 is de auto wederom door Andy aangeboden aan de IVA en het Engels kenteken werd verkregen. Eerste toelating werd april 2012.
Helaas was de vreugde van korte duur. De IVA wat te
optimistisch geweest met de PK’s. Er prijkten ineens
300 PK ‘s op mijn Engels kenteken, in plaats van de
verwachte 203 PK. Dat betekende dat ik ruim 15.000
euro extra mag gaan aftikken bij de Nederlandse
Belastingdienst (Slurptax).

Wou ik dat bedrag wegwerken dan moest ik de auto
ongeveer 5 tot 6 jaar in de garage stallen. In die tijd
zou de BPM voldoende gezakt zijn. Dit was natuurlijk
niet de beste optie. Mischa en Andy zijn vervolgens
bij de IVA en de RDW te rade gegaan. Enkele maanden later kreeg ik een telefoontje van Mischa dat de

RDW bereid was om, op basis van de Thunderbird
kentekenpapieren het oorspronkelijke vermogen
van 203 PK te accepteren.
Zoals je zult begrijpen heb ik toen heel snel toegehapt. Daar de Cobra al enkele maanden oud was
kreeg ik ook nog een reductie op de BPM. Desalniettemin, het was toch pijnlijk toen ik de resterende
BPM moest overmaken aan de belastingdienst.

Vernieuwde BPM berekeningen

Vanaf 2010 is de BPM-heffing in vier jaar tijd omgezet van een heffing op basis van de catalogusprijs
naar een heffing op basis van de CO2-uitstoot van de
auto. Dit om het gebruik van zuinige auto’s te stimuleren.
Indien uit de typegoedkeuring (zoals kitcars) de
waarde van de CO2–emissie niet blijkt dan kan door
de dienst wegverkeer de CO2-emissie, voor benzine
voertuigen, worden bepaald volgens onderstaande
rekenmethode:

	
   Handgeschakeld:	
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Belastingtarieven per 2012:

2013

2014

2015

1e schijf per g C O2/km

€

122

€

101

€

88

2e schijf per g C O2/km

€

145

€

121

€

106

3e schijf per g C O2/km

€

270

€

228

€

205

4e schijf per g C O2/km

€

537

€

456

€

411

Vrijstellingsgrens C O2 g/km
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95

88

82

1e schijf (C O2 g/km)

96 - 140

89 - 124

83-110

2e schijf (C O2 g/km)

141 - 208

125 - 182

111-160

3e schijf (C O2 g/km)

209 - 229

183 - 203

161 - 180

4e schijf (C O2 g/km)

> 229

> 203

>180

Het BPM-verhaal (vervolg van p.26)
Om duidelijk te maken wat dit betekent voor
Cobra-minnend Nederland heb ik onderstaand
grafiekje gemaakt.

Zoals ik in het begin al heb aangegeven, zijn er ook
nu weer een aantal creatieve importeurs die ervoor
kunnen zorgen dat aspirant bouwers kunnen genieten van het bouwen van hun eigen Cobra.

Voor een cobra met een vermogen van ongeveer
200 PK mag je al een kleine 15.000 euro achterlaten bij de belastingdienst. Als je een modern LS
blok neemt, om aan de emissie-eisen te voldoen,
dan verdubbelt zich dat bedrag.

Koos Thiessen

Relatie vermogen (PK) & BPM
bij een kentekengewicht van 1051 kg

€ 90.000
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2013 Handbak

€ 80.000

€ 70.000

2015 Handbak

€ 60.000

€ 50.000
M
P
B

2015 Automaat

€ 40.000

€ 30.000

2013 Automaat
€ 20.000

€ 10.000

€-

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

450

475

500

525

550

575

600
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Pubmeetings bij American Roadhouse

S

inds april zijn wij te gast bij American
Roadhouse in Zaltbommel voor onze pubmeetings. Op deze locatie zijn voldoende
parkeerplaatsen aanwezig en er is zelfs een
buitenterras met zicht op de Cobra ́s. Want ja, we
willen onze Cobra ́s wel een beetje in de gatenhouden.
Maar wat zijn nou eigenlijk de mogelijkheden als je
deze pubmeetings bezoekt? Er is gelegenheid om
te karten, te bowlen, er is een springkussen voor de
kleintjes en er is zelfs een Rodeo-stier voor de stoere
mannen (en natuurlijk stoere vrouwen) onder ons.
De pubmeetings beginnen om 14.00 uur en stoppen
pas als iedereen weggaat, oftewel: er is geen vaste
eindtijd.
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Je kunt American Roadhouse via twee mooie toegangswegen bereiken: de ene weg is de N322.
Hiervoor moet je op de A27 de afslag nemen bij Nieuwendijk. De andere route is ook via de N322, maar
nu via de A15, afslag 34, klein stukje over de N323
en dan over de Prins Willem Alexanderbrug. Daarna
volg je de N322 richting Zaltbommel.
Nog wel een kleine tip: Rij via de Steenweg, de Hogeweg (deze loopt parallel aan de A2) en dan linksaf de
Van Heemstraweg West op. Dit scheelt je een hoop
drempels!

Hopelijk zien we jullie allemaal eens terug op een
pubmeeting, zodat we eens gezellig kunnen bijpraten
en daarbij natuurlijk genieten van onze wagens.
Rocco Jansen
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Nieuws : Dax Coupe
Geheel onverwachts heeft Dax in Engeland een
nieuw model gepresenteerd, gebaseerd op de Shelby Daytona Coupe. Tijdens de Open Dag bij Dax
Benelux kon nu ook België en Nederland eindelijk
deze nieuwe Coupe bewonderen. De wagen had al
eerder onder grote belangstelling een succesvol
debuut gemaakt op Stoneleigh (de grootste kitcarshow ter wereld). Volgens John Kox zijn er de
nodige uurjtes in gaan zitten om tot dit resultaat te
komen, en was het zelfs nachtwerk geworden om
de Coupe op tijd klaar te krijgen voor Stoneleigh.
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fabrikant in Engeland ontwikkeld is.
Hierdoor blijven de goede rijeigenschappen van het
De Dion-chassis behouden, maar kunnen ook langere bestuurders in de wagen rijden. De planning
is om de komende tijd de Coupe te gaan afbouwen,
waarbij een heerlijke Ford Racing 460ci motor
(ruim 7.5 ltr) zal worden ingebouwd
Mvg,
Rocco Jansen

John liet weten dat de Coupe gebruik maakt van
een langer Dax De Dion 427-chassis, wat door de
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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

