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Beste Cobraliefhebbers,

Bij deze wil ik Ron Gillot nogmaals bedanken
voor alle Paper Snakes die hij heeft gemaakt in
de afgelopen jaren.
Maar zoals jullie hebben begrepen zoeken we
nu op korte termijn een opvolger. Aangezien
er zich nog niemand heeft gemeld als zijn
opvolger, probeer ik dit er nu tijdelijk bij te
doen. Helaas wordt het steeds lastiger om dit
met mijn andere taken te combineren.
Om die redenen is de CCN op zoek naar
één, of bij voorkeur meerdere leden die de
redactie willen doen. Het gaat dan puur om het
verzamelen van copy, teksten en foto´s, zodat we
ons clubblad kunnen blijven vullen. Want zonder
copy kunnen we als CCN geen blad voor jullie
maken. Deze redacteur of redacteuren hoeven
zich geen zorgen te maken dat zij grafisch werk
moeten gaan doen, zoals de indeling of opmaak
van de Paper Snake. Dit wordt voor je gedaan.
De tijd die je hiermee kwijt bent is zeer beperkt,
het zal niet meer als enkele uren per jaar zijn.
Het enige is wat er gevraagd wordt, is dat je
copy verzameld. Dit kun je bijvoorbeeld doen
door leden te benaderen die je kent en samen
met hun een stukje te schrijven over de Cobra
die ze aan het bouwen zijn, of de Cobra waaraan
ze een aantal zaken hebben aangepast, de Cobra
die ze geheel aan het verbouwen zijn, de Cobra
die ze ooit willen gaan bouwen. Of …………………..
vul het maar in. Misschien lees je op het forum
een topic wat aanleiding kan zijn voor een
stukje in de PS , echt alles is welkom (mits het
betrekking heeft op de Cobra).
Als (deeltijd) redacteur worden eventuele
onkosten vergoed, inclusief reiskosten: kaartjes
OV voor 100% en voor gemaakte kilometers het
maximale belastingvrije tarief à € 0,19 per km.
Ook is de redacteur vrijgesteld van contributie.
Mochten er meerdere redacteurs komen, dan zal
afhankelijk van de werkverdeling en bijdragen,
samen gekeken worden of iedereen 100%
vrijstelling heeft, of naar rato.
Tenslotte de opmerking dat soortgelijke
oproepen vaak teleurstellend weinig reacties
opleveren. We moeten als vereniging dit toch
echt samen doen. Als er geen reacties komen,
dan zal dat zeker consequenties gaan hebben op
ons mooie clubblad, en dat willen we toch samen
voorkomen.
Dus de vraag is : Wie kan ons helpen?
Rocco Jansen
Algemene Zaken
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Bestuursmededelingen:

Van de Voorzitter
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De kop is eraf
Het seizoen is begonnen, ieder weekend een
evenement!! Waar neem ik deel aan en waar
niet, blijft het weer zo mooi?
Veel vragen, de tijd zal het leren, ik heb zelf
iets minder vragen want ik heb mijn cobra verkocht, Blijft ik zonder? Denk het niet.
Gewoon eens rustig achterover hangen en denken wat ik nu voor de toekomst wil. Het werd
ook wel een beetje teveel allemaal
Opleiding, baan eenouder gezin, eigen bedrijf
starten, en dat met mindere gezondheid
Heb al wel wat leuke ideeën maar wil dat lekker rustig doordenken voordat ik echt start.
Voorlopig zullen jullie mij dus zonder cobra op
de evenementen zien, heb ik meer tijd voor jullie auto’s!!!!! Dadelijk mijn externe harde schijf
nog eens nakijken voor een mooie kalender
foto,
Ik hoop van harte dat onze verzoeken voor
copy tbv de PaperSnake wat op gaat leveren
want er komt nog te weinig binnen om hem uit
te brengen. Jongens kom op net de red. Stukken en foto’s. Maak vakantie verslagen, stel
jezelf voor of je bedrijf.
Ik wens iedereen hele fijne ritten , sleutel plezier en een geweldige vakantie
M vr gr Frank Gruwel

Van Algemene Zaken
GEZOCHT REDACTEUR / REDACTEUREN
Wie wilt of willen deze taak op zich
oppakken ???
Inhoud van deze taak :
Het verzamelen van copy, teksten en foto´s
ten behoeve van ons clubblad De tijd die je
hiermee kwijt bent is zeer beperkt, het zal niet
meer als enkele uren per jaar zijn. Het enige
is wat er gevraagd wordt, is dat je copy verzameld. Dit kun je bijvoorbeeld doen door leden
te benaderen die je kent en samen met hun een
stukje te schrijven over de Cobra die ze aan het
bouwen zijn, of de Cobra waaraan ze een aantal zaken hebben aangepast, de Cobra die ze
geheel aan het verbouwen zijn, de Cobra die ze
ooit willen gaan bouwen. Of … vul het maar in.
Misschien lees je op het forum een topic wat
aanleiding kan zijn voor een stukje in de PS ,
echt alles is welkom (mits het betrekking heeft
op de Cobra).

Wat hoef je niet te doen :
De indeling en de opmaak van het clubblad worden voor je gedaan.
Dus de vraag is : Wie kan ons helpen?
Reacties via : info@cobraclub/ 0162-517740 of
één van de andere bestuursleden.
Rocco Jansen - Algemene Zaken
Van de Secretaris

En toen…
De afgelopen weken heb ik weinig kunnen rijden. Rugproblemen, wat uiteindelijk een hernia
bleek te zijn, gecombineerd met medicijnen
waarbij wordt afgeraden om auto te rijden, hielden me aan de kant. Heel frustrerend. De medicijnen werkten (bij mij) ook redelijk bewustzijn
verruimend wat weer tot andere effecten leidde
;-). Daarmee wordt je wel weer met je neus op
de feiten gedrukt, hoe belangrijk gezondheid is
voor je dagelijks functioneren. Voor werk, gezin
en Cobra. En het zet je aan het denken over later.
Wat als ik ooit geen Cobra meer kan/mag rijden?
Op de ALV hadden we het ook over de toekomst
van de club. Op dit moment lijken we een redelijke gezonde en stabiele club te zijn. We hebben
leuke evenementen die ook gewaardeerd lijken
te worden door onze leden. Toch zouden we als
bestuur graag meer initiatief vanuit de leden
zien. De club is er voor en door de leden. Met
name het vinden van leuke artikelen voor de
Paper Snake is op dit moment lastig. Het vullen
van een clubblad zonder kopij gaat niet. Tijdens
de ALV bleek ook dat leden behoefte hebben aan
een soort online smoelenboek voor leden. Zodat
we elkaar wat sneller en makkelijker kunnen
vinden.
Een fijne en gezonde zomer toegewenst.
Groeten Sjoerd

Van de penningmeester
We zijn al weer halverwege het jaar en mijn
meest tijdrovende werkzaamheden zijn achter
de rug. De ledenkaartjes zijn verstuurd, samen
met de op de ALV aangenomen nieuwe algemene
voorwaarden. Voor wie daar niet bij is geweest:
de afspraken rond inschrijving en deelname
aan activiteiten zijn er vooral om duidelijkheid
vooraf te verkrijgen, afwijkingen ten gunste van
individuele gevallen kunnen per situatie beoordeeld worden, bijv. de vermelde leeftijdsgrens.
We hopen wel teleurstellingen zoals we in het
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verleden wel hebben meegemaakt, hiermee
te kunnen voorkomen. De laatste contributies komen nog binnen, het bleek toch weer
lastig dat enkelen van emailadres gewijzigd
waren zonder bericht. We kunnen je dan niet
(of slecht) bereiken, dus zorg voor tijdige
updates. Twijfel je aan je huidige registratie,
stuur dan even een berichtje en je krijgt de
door ons geregistreerde informatie per mail
retour. Hoewel het nu ik dit schrijf nog wat
bewolkt en kil is, wordt het komende Pinksterweekend heerlijk weer. Ik hoop dat dit
zich doorzet en we deze zomer volop ervan
kunnen genieten, vanuit een Cobra of in buurt
ervan. Tot ziens!
Met vriendelijke groeten,
Ad van der Burgt

Van de Evenementenboer
Hallo Cobravrienden,
Het seizoen is alweer ruim 2 maanden begonnen en tot nu toe hebben we goed weer gehad.
We hebben al vele cabrio-dagen achter de rug
en die pakken ze ons niet meer af. We hebben
al 3 ritten gereden, de aftrap was voor Jose
en Anton Peters met de bloesemrit, daarna
volgde Carin en Herman Vermeer met de bollenrit en de laatste rit was de Biesboschrit van
Rocco, Erik, Ed en Cor.
De eerstvolgende geplande rit is de

Limburgrit op 17 augustus.
Je kunt je aanmelden via events@cobraclub.
nl maar iets meer details staan elders in deze
Paper Snake. Dat betekent dat de maand juli
nog geen rit heeft en ook september heeft nog
plaats voor een rit dus wie biedt? Veluwe of
West-Friesland of waar dan ook. Nederland is
een mooi land waar genoeg te zien en te rijden
is. Dan hebben we de laatste tijd weinig aan
techniek gedaan. Zijn er ideeën of wensen van
jullie uit wat je graag nog eens zou willen doen
of een bepaald onderdeel van de auto willen
belichten? Geef het door en dan gaan we er mee
aan de slag om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Vergeet ook niet onze pubmeetings in
Zaltbommel. Zoals velen al wel weten hebben
we nu een mooi plaatsje aan de Waal gevonden
waar toevallig ook een leuk restaurantje staat,
de Verdraagzaamheid. Wellicht kent u het restaurant van TV want er is een paar jaar geleden
een uitzending geweest met dit restaurant in de
hoofdrol. Voor degene die het nog niet hebben
beleefd, kom naar de pubmeeting in juli, augustus, september of oktober en je zult de gezelligheid ervaren.
Ik hoop dat we op de pubmeeting in juli toch
nog wat mensen mogen begroeten ondanks
het WK voetbal, zo niet dan veel plezier met de
wedstrijden.
Groeten en nog veel cabrioplezier
Mickel Goossens

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

* SPECIALIST IN REPAREREN, STRAKMAKEN EN SPUITEN VAN KUNSTOF CARROSSERIEN
* SCHADE TAXATIE EN SCHADE REGELEN VOOR DE VERZEKERING.
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Topaasstraat 12

. 7554 TH Hengelo .

Tel: 06 22 38 64 66

.

info@nitrade.nl



Taxaties volgens 7.960 BW



(voorheen art. 275 WvK)

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

vanaf € 95,Ledenvoordeel:

Bij u aan huis € 140,-

Bij ons op de zaak ontvangt u
10 euro korting op vertoon van uw lidmaatschapskaart
Bronsweg 2-B
2401 MB Alphen a/d Rijn
www.steijntaxaties.nl
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tel. 0172 - 42 15 44
fax 0172 - 42 15 38
info@steijntaxaties.nl

ING: 512.33.35
Rabo: 3868.23.596

K.v.K.: 28074292
Rekestnr.: 2286/90
BTWnr.: 808539772B01
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ALV 2014.....
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.....vervolg blz 8.....
Notulen Algemene ledenvergadering 4 mei 2014
Locatie: Ford Museum te Hillegom
Zie ook de volgende documenten:
Presentatie ALV_2014.ppt
Agenda
Opening: voorzitter - Frank
Secretaris - Sjoerd
Penningmeester – Ad
Evenementen – Mickel
Redactie – Ron / Rocco – door Sjoerd
Algemene zaken – Rocco – door Ad
Rondvraag + Ingebrachte stukken
Sluiting

Opening: voorzitter - Frank
De vergadering wordt geopend door Frank die namens het bestuur
iedereen welkom heet en bedankt voor de komst.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Frank wil het hebben over de toekomst van de club en over de Paper
Snake.
De PS is een hoogwaardig blad. Er is een groot 50+ leeftijd gehalte
aan leden in de club die het blad op papier zeer waardeert. Voorbeelden van mogelijke nieuwe dingen in het clubblad zijn bijvoorbeeld:
Nieuwe leden stellen zich voor
Leden stellen hun bedrijf voor – er zijn relatief veel
ondernemers lid van CCN
Verjaardagskalender
Bouwverhalen – deze worden nu minder door de wetgeving
Specifieke ledenstukjes
Dick gaat volgend jaar met pensioen en wil dan extra stukjes schrijven. Andere leden willen – schoorvoetend – ook stukjes aanleveren.
De ledenaanwas stagneert.
Op verzoek kan je bij Ad het ledenbestand als pdf opvragen.
Idee is om een standaard aanmeldingsformulier te maken waar we
vragen naar de gegevens van/over de:
Persoon
Auto
Foto smoelenboek
Door de zaal is het idee geopperd om een online smoelenboek te
creëren. Daarmee maken we de ledendatabase online toegankelijk –
met foto. Het is wel duidelijk dat deze niet tevens de database voor
administratie is, die blijft bij de penningmeester. Dit idee is unaniem
door de zaal aangenomen.
Een lid, Henryk Brinksma, geeft aan dat hij ons hierbij graag wil helpen. Sjoerd zal contact met hem opnemen.
Ook doet Frank namens Rocco een oproep voor foto’s voor een CCN
kalender, deze kunnen gemaild worden naar info@cobraclub.nl.
ECM 2014: België gaat niet door, dit wordt Frankrijk: 5/6/7 september. Frank is bezig met een aantal mensen in Europa om een ECM
organisatie op te zetten.
Uit de zaal kwam de opmerking dat er in Duitsland een nieuw circuit
in de buurt van Brefeld en in de buurt van Haaren zouden zijn, Frank
zoekt dit uit.
PaperSnake 2, juli 2014
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.....vervolg blz 9.....
Secretaris – Sjoerd
Een van de doelstellingen van de club is het verbinden van leden.
Dat door als club zijnde een omgeving te faciliteren waarin leden
elkaar makkelijk kunnen vinden en benaderen. Zoals het eerder
genoemde smoelenboek. Maar dan ook zaken als groep WhatsApp
e.d. te ondersteunen.
De Website en het Forum hebben afgelopen jaar last van storingen
gehad, we hopen dat we die nu onder controle hebben.
We hebben de Website opgeschoond. Het Forum laten we ‘as is’,
in overleg met de zaal gaan we daar voorlopig geen schoonmaakacties houden. De zaal geeft aan dat vooral het Forum een schat
van informatie is die we moeten koesteren. Een aantal ‘standaard’
secretariële werkzaamheden, zoals het bijhouden van het ledenbestand, worden al door Ad vervult. En dat gaat goed.
10

Penningmeester – Ad
Ad beheert de leden administratie. Als er verzoeken zijn voor
mutaties dan zal Ad die opnemen, deze kunnen gericht worden
aan penningmeester@cobraclub.nl Het ledenaantal is stabiel gebleven. Van een aantal cobra’s kon Ad zelfs de overgang van oude
eigenaren naar nieuwe eigenaren volgen.
Bijzonderheden 2013:
‘Alle’ adverteerder blijven/zijn gebleven.
De kascommissie heeft verklaard dat er geen bevindingen
zijn. Voor 2014 wordt in de kascommissie Gerard Ursum
vervangen door Dick Vester.
Verschil in de begroting 2013 t.o.v. begroting 2013:
Er is meer uitgegeven aan porti
ECM 2013 heeft een donatie van ons ontvangen
Hogere kosten voor de Paper Snake: werkzaamheden
verricht door Kika
Digitaliseren en online zetten van oude Paper Snakes: werk
zaamheden verricht door Kika
Het verlies over afgelopen jaar is ongeveer €1400,-.
De vereniging heeft een te hoge kaspositie en kan dit
verlies goed hebben.
De vergadering verleent het bestuur decharge over
boekjaar 2013.
Bijzonderheden 2014:
Hogere verwachte kosten voor de Paper Snake
Meer uitgaven begroot voor voorbereiding, ritten en evene
menten
Verwacht verlies van rond de €1800,Voor de porti wordt gekeken of het interessanter is om met Sandd
te gaan werken ipv PostNL.
Er is op dit moment voldoende financiële ruimte om meer evenementen te organiseren – als er ideeën zijn voor nieuwe evenementen graag dit melden aan het bestuur.
Evenementen – Mickel
Terugblik evenementen in 2013:
Pubmeeting op nieuwe locatie in Zaltbommel: op zondag voor de
in/uitgang parkeren mag officieel niet maar is in de praktijk geen
probleem
Verschillen ECM 2012 – 2013 volgens de aanwezigen:
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.....vervolg blz 10
ECM 2012
Geluidshinder problemen
Steriel
Ongezellig
ECM 2013
Vrolijk, gezellig
Goede atmosfeer
Circuit
Welkom, sfeer
Vooruitblik 2014:
Zie kalender op het forum
21/7 is als datum nog beschikbaar voor een rit
Le Mans Classic begin juli: Roel is dan sterreporter.

Redactie – Ron
Ron stopt er mee. Indien er mensen zijn die zijn rol als redacteur
willen overnemen dan graag aanmelden bij het bestuur. Werkzaamheden zijn vooral mbv Abode InDesign de redactie, samenvoegen en opmaak verzorgen. E.e.a. gebeurt is samenwerking met
Kika. Tevens zijn er reporters gezocht, mensen die na bijvoorbeeld
een rit daarover een stukje willen schrijven. Of over een avontuur
wat is meegemaakt, of een bouwverhaal. Nieuwe vaste rubrieken
die het afgelopen jaar zijn verschenen: Stel jezelf voor en de Centerfold. Stuur zoveel mogelijk artikelen, foto van je Cobra, etc., op
naar redactie@cobraclub.nl.
Algemene zaken – Rocco
Aanpassing huishoudelijk reglement: Ad heeft een voorstel gemaakt voor het aanpassen van het huishoudelijk reglement en
deze aanpassing uitgelegd aan de zaal. Het gaat over een aanpassing om de discussie ‘drankje voor de buurman’ e.d. te kunnen
vermijden. Het voorstel wordt ter stemming gebracht en unaniem
door de zaal aangenomen. In de praktijk zal de club pragmatisch
met bovenstaande situaties omgaan.
Rondvraag + Ingebrachte stukken
Geen vragen
Sluiting
Dankwoord van Frank.
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Koos Thiessen, Radiateur.....
Radiateur beschermen tegen steenslag.
Een mooi aspect van de cobra vind ik de open
mond. Een nadeel hiervan is dat het gemakkelijk kan dienen als steenvanger, welke de stenen vervolgens recht voor de radiateur brengt.
Het laatste waar je tijdens een ritje op staat te
wachten is een lekke radiateur door steenslag.

Onderstaand heb ik mijn oplossing uiteengezet
voor de bescherming van de radiateur. Uitgangspunten hierbij waren:
•
Open karakter moet blijven dus geen
mesh in de opening
•
Moest (nagenoeg) onzichtbaar zijn
•
Voldoende afstand van de radiateur om
steenslag te kunnen absorberen
12
•
Eenvoudig vervangbaar bij schade

De uitdaging was om een lichtgewicht frame
te hebben dat voldoende stevigheid had om
de inslag van een middelgrote steen te kunnen
weerstaan. Als uitgangspunt heb ik een frame
genomen dat ook gebruikt wordt voor het maken van vliegenhord. Dit was van aluminium en
eenvoudig in elkaar te zetten

Bij een automaterialenzaak heb ik racegaas
gekocht dat ik op maat heb gemaakt. Dat heb ik
met aluminium strips vastgepopt op het aluminium frame. Vervolgens heb ik rubberdopjes
vastgeschroefd op heet frame. Deze dopjes
fungeren als afstandhouder.
Daarna met een spuitbus alles mooi zwart
gespoten zodat het niet opvalt.
Het frame plaatsen en met Tyreps vastzetten.
Wanneer nodig kan het snel weer vervangen
worden.
Koos Thiessen
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Even voorstellen.....
Hallo cobraleden,

Ik zal mij eerst even voorstellen. Mijn naam
is Patrick Wijn en ben woonachtig in het
altijd gezellige Egmond aan Zee. Sommige
mensen zullen wel denken:”Hee,die achternaam komt mij bekend voor”.
En dat klopt, want mijn vader was Piet
Wijn. Hij was niet alleen mijn vader,
maar ook mijn grote vriend en collega
op de bus. Helaas is mijn vader in
november 2006 plotseling overleden. Het was voor ons een enorme
klap, want mijn vader was eigenlijk de
regelateur van de familie Wijn.

Als er wat moest gebeuren stond mijn vader
altijd vooraan om aktie te ondernemen. Voor de
club heeft hij ook veel betekend als voorzitter
en ik weet zeker dat hij zijn sporen heeft achtergelaten. Na de dood van mijn vader zijn binnen
drie maanden ook zijn beide broers gestorven.
Vreselijke tijden, maar het leven gaat door (ook
al is dat niet altijd even makkelijk).

Afgelopen zondag 4 mei las ik een bericht van
Mickel op facebook. Ik aarzelde geen moment
en heb meteen moeder Nel gebeld. “Mam, we
moeten om half 11 in Hillegom zijn met de cobra.” Mijn moeder heeft al 7 jaar niet in de cobra
gezeten, maar stemde erbij in om een ritje te
maken. Het was voor ons beide weer een stap in
de goede richting om hier naar toe te gaan.
Snel nog even een broodje eten en daar gingen
we. Onderweg gepraat over vroeger. Hoe ze genoten hebben van de club en het verhaal van het
kasteel in de Ardennen kwam ook aan bod.

Halverwege Haarlem stopte de TomTom er mee.
Maar ja, eens een touringcarchauffeur altijd
een touringcarchauffeur. Een straatje rechts,
een straatje links, rotonde rechtdoor en ja hoor,
het Fordmuseum was in zicht. Er waren al een
aantal cobra’s gearriveerd en Mickel heette ons
welkom. Auto geparkeerd en we waren maar een
half uurtje te laat (wat mijn vader vreselijk gevonden zou hebben). Op de parkeerplaats al een
paar oude bekenden gezien, maar ook een hoop
nieuwe gezichten. Binnen stond de koffie met
gebak klaar naast de vele mooie auto’s. Gelukkig
voor moeder Nel kwamen er een aantal mensen
naar haar toe om over mijn vader te praten.
Een paar tranen gelaten en hop naar de vergadering.

gines BV
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Patrick Wijn
Na de vergadering weer eventjes naar buiten om
een frisse neus te halen.
Wij zijn vrijwel direkt daarna weer naar huis
gegaan, want ik wilde graag naar m’n dochtertje
van drie. Op weg naar huis kwamen we tot de
conclusie dat het goed was dat we naar Hillegom
waren geweest. Ik wil Mickel bedanken voor
de organisatie en we gaan zeker meer gebruik
maken van de cobra.
Tot de volgende keer,
Patrick Wijn
Egmond aan Zee
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“Kox” Daytona Coupé.....
Toen ik eind vorig jaar eens bij Dax Benelux
binnenliep zag ik dat John Kox bezig was een
mal te maken voor een Shelby Daytona Coupé.
“Waarom doe je dat?” vroeg ik hem. “Ik wilde
al langer eens een Daytona bouwen. Het is een
legendarische auto”.
En dat is zeker zo. Caroll Shelby bouwde de
Coupé om daarmee Ferrari de baas te worden op de Mulsanne Straight van Le Mans. De
Shelby Cobra’s hadden vermogen en acceleratie genoeg, maar de Ferrari 250GTO met de
gesloten carrosserie liep op het rechte stuk
bijna 50 km per uur harder!
18

Shelby liet in recordtijd een coupéversie van
de Cobra bouwen. Bij gebrek aan windtunnel
werd de auto volgeplakt met lintjes en al rijdend bekeken vanuit een andere auto. Er was
discussie over de aerodynamica, maar de afgekapte achterkant van het eerste model mocht
toch blijven en het bleek goed te werken. De

neus werd lager, maar de bult op de motorkap
had nog dezelfde hoogte als die van de Cobra.

Het resultaat mocht er zijn. Dan Gurney en Bob
Bondurant wonnen in 1964 met overmacht
van Ferrari. Op de Mulsanne Staight haalden ze
315 km per uur tegen 299 voor de 250GTO. De
Coupé won alleen dat jaar in Le Mans, in de GT
klasse. Twee jaar later was de Ferrari hegemonie
helemaal voorbij. Toen waren de Ford GT40’s
aan de beurt, waarmee Caroll Shelby zich ook
stevig bemoeid had. Er zijn er in totaal maar zes
Daytona Coupé’s gebouwd. Enkele zijn een tijdje
“kwijt” geweest, maar intussen zijn ze alle zes
weer boven water en het spreekt voor zich dat
ze nu astronomische bedragen waard zijn.

John kocht dus in Engeland een Amerikaanse
Shell Valley kit, op basis van een Corvette. De
kwaliteit viel hem tegen, dus het bouwen werd
niets.
Ongeveer in dezelfde tijd besloot hij een cursus
polyester verwerking te gaan volgen. Daarvoor
gingen hij en zijn vrouw elke week op en neer
na Mechelen. Ze hadden geen van beiden ooit gewerkt met polyester. “Ik had nog nooit ook maar
een gram hars aangemaakt” zoals John zelf zegt.
Voor de cursus was na een hele serie theorielessen natuurlijk ook een praktijkproject nodig, dus
het Daytona project werd nieuw leven ingeblazen. En wel grondig, want de beide cursisten
besloten om zelf een body te gaan maken!
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.....door Frans de Vries.....
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Op basis van de gekochte body werd een mal
gemaakt, meteen met allerlei verbeteringen om
de vele tekortkomingen en zwakke plekken van
het origineel te corrigeren. Dat valt op zich niet
mee. De body moet perfect uitgelijnd en verstevigd op een chassis gezet worden. Daarna
wordt daarop een (negatieve) mal gemaakt, die
in delen afneembaar moet zijn. De verschillende
delen worden aan elkaar gekoppeld met geboute
flenzen.
Voor de binnen- en buitenkant van de deuren
werden aparte mallen gemaakt, net als voor de
motorkap en voor de achterkant van de body
met het dak.
Zo had het echtpaar Kox een mooi project om
mee te nemen naar de cursus in Mechelen. Waar
de andere cursisten met trots hun polyester
creaties voor de modelbouw lieten zien, sjouwde
de familie Kox een Daytona portier of een spoiler
naar binnen!
De afwerking van de mal is natuurlijk bijzonder
kritisch en dat moet buitengewoon zorgvuldig
gebeuren. Net zo belangrijk is het goed uitlijnen
en stabiliseren van de mal, omdat je anders het
risico loopt dat je vervormde carrosseriedelen
aan het maken bent.
Nadat eerst twee lagen gelcoat in de mal zijn
gespoten, begint het lamineren. Dat doet John
samen net zijn echtgenote, want heb je de hars
eenmaal aangemaakt, dan begint het vanaf dat
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moment al uit te harden. Er staat druk op de
ketel en er moet doorgewerkt worden. Zo kwam
het voor dat er tot twee uur in de nacht doorgewerkt moest worden, want halverwege ophouden is er natuurlijk niet bij.

Geleidelijk aan groeide het besef, dat dit polyester experiment wellicht ook een commerciële
slinger kon krijgen. In Amerika worden Daytona
kits gemaakt, maar in tot nu toe Europa niet.
Dax Benelux is nu de enige. John kan de Daytona
body leveren voor het DAX chassis, zowel linksals rechts gestuurd, en voor het eigen Co²/BPM
vrije BNL chassis. Met het BNL chassis kun je
voor 35-40.000 euro een Daytona bouwen.

John verwacht geen grote aantallen maar heeft
er intussen toch al twee verkocht.
Hij is er met dit project wel achter gekomen dat
het niet meevalt om een complete kit te maken,
die zonder al teveel technische creativiteit gemakkelijk gebouwd kan worden. Bijvoorbeeld de
deurscharnieren, die ervoor moeten zorgen dat
de veel dikkere deuren mooi naar buiten zwaaien zonder de carrosserie te raken. Dat alleen al
vergde behoorlijk wat studie en meerdere prototypes voordat het goed functioneerde. Maar hij
vindt het geweldig leuk om dit te doen en wil er
iets echt goeds van maken.
Technische onderdelen, kabelboom, tapijt set en
dergelijke zal John allemaal mee kunnen leveren, maar het dashboard en de aankleding zal de

.....vervolg blz 19.
klant naar eigen smaak en inzicht doen.
De body heeft een mee gelamineerde rolbeugel
en een verlengde voetenruimte. Dat kan doordat het Dax chassis met 5 inch verlengd wordt.
De body is aan beide zijden 10 cm breder dan
de Cobra, waardoor de uitlaatdempers binnen
de carrosserie blijven.

Ten opzichte van de nogal gedrongen tonende
origineel is de motorkap langer gemaakt, zodat
het geheel er evenwichtiger uitziet.

Informatie:
John Kox
DAX Benelux
Hoogeind 75, B-2321 Meer – België
www.daxbenelux.com

*Dit artikel is eerder gepubliceerd in de Kits4all,
het clubblad van de Kit Car Club Nederland
(met dank aan Frans de Vries)

In de eerstkomende maanden gaat Dax Benelux eerst de twee bestelde body’s aflevering
klaar maken en dan wil John zijn eigen Day20 tona, nu nog een mockup, helemaal afmaken.
Het is een prachtig project geworden met als
resultaat een indrukwekkende auto.
Proficiat John, je bent geslaagd!
Frans de Vries
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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

Cobra Bloesem-dijk rit, 6 april 2014
Vanaf 10.30 uur werden we hartelijke ontvangen door Anton en Jose te Opheusden, met een
heerlijk kop koffie en appeltaart met slagroom.
Ondanks dat het wat regende met de start,
gingen we op weg met 8 Cobra’s, Ferrari Kitcar
en 2 andere auto’s. We reden door een prachtige omgeving waar de fruitbomen prachtig
in bloei staan. De lucht klaarde op en de zon
kwam er voorzichtig door, dus even een stop
om de sof-tops eraf te halen.
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Al met al het was een geslaagde rit.
Bedankt Anton en Jose voor de organisatie en
jullie gastvrijheid.

Namens de Cobra rijders.
Theo en Sylvia van der Meis.

Bij de plaats Buren kwam Ron met z’n Cobra
erbij dus in totaal 9 Cobra’s. Daarna ging de
rit over de dijk langs de Waal richting Zaltbommel waar de Cobra pup meeting was.

Helaas waren er in Zaltbommel verder geen
Cobra’s bij gekomen, alleen kwam Rocco nog
langs.
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Tulpenbollen rit....
Aangezien ik thuis druk aan het klussen ben,
was er eigenlijk geen tijd om deel te nemen aan
de Tulpenbollenroute in Flevoland. Maar toen ik
het materiaal wat ik nodig had ging ophalen in
de bouwmarkt, bleek dat er te veel beschadigd
was om iets kunnen doen. Dus snel nog contact
gezocht met Carin en Herman of er nog plaats
was voor één persoon. Gelukkig was dit geen
probleem en er was zelfs nog een mogelijkheid
voor mij (als kleine eter) om na de rit nog een
hapje mee te gaan eten.

dus de jas kan wel uit als we gaan rijden. Maar
eerst is daar de kennismaking met de complete
familie Vermeer, en al snel wordt de koffie ingeschonken door Carin. Buiten blijkt er van alles
klaar te staan, zodat iedereen binnen de kortste
keren zit te genieten. Wat worden we verwend!

23

Vanuit mijn woonplaats is het toch nog wel een
stukje rijden naar Swifterbant, waar het bedrijf
en de woning staat van onze gastheer en gastvrouw. Dus: vroeg uit de veren en rond 8:30 op
pad richting het noorden. Onderweg op de A27
zie ik ineens een Cobra te staan bij een tankstation. Kan zo gauw niet zien wie het is, dus ik
besluit om het rustig aan te doen.

Even later zie ik mijn spiegel een gele Dax Rush
opduiken, het blijken Gert en Ingrid te zijn,
gevolgd door Fons en Cees. Er zit nog een Cobra
bij, maar die komt mij niet bekend voor. Via een
kleine omweg gaan we nog een auto oppikken,
zodat we nu gezamenlijk richting Swifterbant
gaan. Daar aangekomen blijkt dat we niet de
eerste zijn, want er staan al aardig wat Cobra´s.
En inmiddels is de temperatuur als fiks gestegen,
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Voordat we echt op pad gaan, toont Herman ons
zijn bedrijf. Zijn bedrijf produceert alles wat
nodig is voor peeënstamp, zoals hij dat dan zegt.
Oftewel aardappelen, wortels en uien worden op
zijn grond verbouwd, met de allernieuwste technieken, zodat de grond maximaal benut wordt
met de minste nadelen voor het milieu. Om die
reden staan er ook een aantal windmolens op
zijn terrein.

En waar wij nog eens in kilo´s denken, gaat dat
bij Herman in tonnen,want de loodsen waarin de
producten worden opgeslagen zijn echt enorm.
Na deze uitleg moeten we allemaal verzamelen,
zodat Carin ons kan vertellen wat de plannen
zijn voor deze dag en waar we op moeten letten
(want ook in de Flevopolder hebben ze erg hoge
drempels). Tevens wordt ons gevraagd om in de
plaatsen waar we doorheen komen rustig aan te
doen, vanwege de zondagsrust. Aangezien het
een warme dag wordt, krijgt iedereen een tasje
mee met wat versnaperingen.

.....vervolg blz 23.....
Om iedereen een beetje op de foto te krijgen, ga
ik snel aan de overkant van de weg staan.
Maar ook hier blijkt dat ik te langzaam ben, of
de camera is niet snel genoeg, of die Cobra´s
gaan te vlot. Al met al toch een hoop foto´s gemaakt, maar helaas niet van iedereen.
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Na enkele kilometers moeten we ergens een
brug over, geen idee waar ik nu zit, dat is het
voordeel als je alleen in een Cobra zit. Toch lukt
het mij al rijdend om wat foto´s te maken en
zoals je ziet staat er toch een straf windje in de
polder.
Enkele kilometers later duiken de eerste velden op met bollen. De kleuren van deze velden komen je echt tegemoet. En zeker op een
zonnige dag als deze is het echt prachtig. Dit is
trouwens goed te merken, want bij de velden is
flink druk en zijn mensen druk bezig om foto´s
te maken.

In de middag komen we aan bij de Wipkip om
te genieten van een lekkere lunch. Ze wisten
dat we kwamen en mochten met zijn allen aan
de achterzijde van het pand bij elkaar parkeren. Nee, er was niemand aan het pingpongen
of aan het ballen. Na deze lunch vervolgden
we onze rit. Bij de volgende tussenstop bleek
het wel erg hard te waaien, zodat de hond van

Frans en Maria verplicht zijn stofbril op moest
doen. Zo te zien, vond de hond dat niet erg.

Via een aantal mooie wegen gingen we op weg
naar Emmeloord, waar de eindbestemming was.
Een aantal deelnemers moest helaas al eerder
weg, maar we hielden een mooie groep over.
Inmiddels was het al na achten. De tv stond aan
in het restaurant en ik zag dat Ajax in de bekerfinale ruim achterstond op Zwolle. Heeft dit iets
met Cobra´s te maken? Nee, niet echt. Maar het
was wel een mooi einde van deze dag ;-).

Voordat ik richting huis ga, afscheid nemen van
de mensen die deze rit zo goed georganiseerd
hadden en even tanken. Eerste stuk nog gereden zonder jas, maar op enig moment werd het
toch te koud. Dus even stoppen, jas aan en weer
verder. Rond 21:30 uur was ik weer thuis en 450
kilometer verder op de teller van de klok.
Nogmaals bedankt Herman & Carin.
Rocco Jansen
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Brabant Biesbosch tour, 25 mei 2014
Rond 10.15 uur werden wij verwelkomd door
Karin en Ed Snijders op hun zonnige terras in
Made, met een heerlijke kop koffie/ thee en
koek. Nadat het nuttigen van dit lekkers, vertrokken wij uit Made richting Molenschot. In
totaal waren er 12 Cobra’s en als hekkensluiter
volgden Theo en Sylvia met hun Ferrari.

We reden door een prachtig Brabants gebied
richting Cafe ’t Engeltje in Molenschot waar wij
een stop hadden voor een drankje. De rit ging
al snel weer verder richting Udenhout, waar we
een lunch gingen gebruiken bij Landgoed Bosch
en Duin. Door het prachtige weer werden de
verschillende terrassen in de plaatsen waar wij
doorheen reden druk bezocht, dus wij hadden
genoeg belangstelling. Tja, het is dan ook een
geweldig gezicht al die Cobra’s!!!!

Na een goede lunch bij Landgoed Bosch en Duin
gingen we richting Geertruidenberg waar de rit
eindigde. Op de historische Markt vind je de Italiaanse ijssalon Enzo, waar de deelnemers werden getrakteerd op een overheerlijk ijsje naar
keuze. Buiten werd het terras wat verbouwd,
zodat we gezellig bij elkaar konden zitten en de
rit nog even konden bespreken.

Eén voor één vertrokken de deelnemers onder
grote belangstelling van de inwoners van Geertruidenberg weer richting huis. Een klein gezellig groepje bleef achter voor een mooie afsluiting
bij het Bergs Backhuys, waarna ook de laatste
Cobra de vestingstad verliet. Prachtig weer, een
mooie route, een geslaagde rit!
Al met al, was het een prachtige Tour.
Rocco Jansen, Ed Snijders en Cor de Meijer.
Bedankt voor jullie inzet.
Theo en Sylvia van der Meis.

PaperSnake 2, juli 2014

Voor de eerste keer geprobeerd om een route
volledig uit te zetten via het Internet. Via GPSCoördinatoren is de eerste opzet gedaan, maar het
blijkt in praktijk nog niet mee te vallen. Ik schiet
alle kanten op behalve de goede, maar uiteindelijk heb ik het aardig onder de knie.

Via dit tool kun je route opslaan en in Tyre inlezen, zodat deze geschikt wordt gemaakt voor de
TomTom die ik heb. En dat de route weer geladen op mijn TomTom en alles lijkt goed te gaan.

Keurig wordt aangeven waar ik heen moet, maar
op enig moment gaat het toch mis en gaat de
TomTom zelf routes bedenken. Dus thuis nog
eens goed gekeken wat ik moet aanpassen, want
het is bijna 25 mei.
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.....vervolg blz 25.
Volgens Tyre zit er nu echt
alles goed in, ik moest het
wel opdelen, want meer als
49 routepunten lukt niet.
Hoe dichter we bij de datum
van de rit komen, hoe meer
aanmeldingen dat er komen.
Uiteindelijk verzamelt zich in
Made, waar Karin en Ed voor
een geweldige ontvangst
hadden gezorgd, een mooie
groep om op pad te gaan.

Aangezien ik toch niet 100%
zeker ben van de route, heb
ik mijn Cobra thuis gelaten en
26 is Cors zo vriendelijk om mij
mee te nemen in zijn Cobra.
Met de TomTom gewapend en
een boel papieren bij de hand
kan er bijna niets meer fout
gaan. Rond 11:00 uur is het
tijd om te vertrekken en gaan
we via Drimmelen de polder
in.
Aangezien dat Ed en Karin achteraan rijden,
met hun oranje Cobra, is het voor Cors goed te
zien of iedereen kan volgen.
Soms moeten we toch even
wachten op elkaar, want een
stoplicht gooit de groep zo uit
elkaar.
Dan komen we in Dorst ook
nog stil te staan voor de trein.
Uiteindelijk lukt het om op de
eerste tussenstop te komen in
Molenschot. Waar het even de
benen streken is en tijd voor
een kopje koffie/thee of fris.
Na een goed half uurtje gaan we weer op pad
en via Rijen, Dongen, De Moer, Loon op Zand,
Udenhout, waar we vast lopen, omdat de weg is opgebroken. Komen we aan op de
volgende stop in Udenhout
bij Bosch en Duin, waar de
mogelijkheid is om te lunchen. Ook wacht Karsten hier
op ons, want hij kon niet bij
de start zijn, maar wilde toch
graag voor de eerste keer
deelnemen aan een rit.
Na ruim een uur gaan we
weer op pad, maar helaas kan

niet iedereen mee wegens
andere verplichtingen.
We gaan nu via Waalwijk
het Land va Heusden en
Altena in, maar bij Waalwijk rijden we toch verkeerd en gaan de Cobra´s
dwars door elkaar heen
om toch op het juiste
spoor te komen.

Bij Heusden gaan we
eerst onder brug door, dan
eroverheen en dan er weer
onderdoor, om zou richting
Wijk en Aalburg te gaan.
Het aantal fietsers valt erg
mee vandaag, dus we kunnen redelijk doorrijden.
De dijk langs de Afgedamde Maas is namelijk erg
smal, dus het is hier altijd
rustig rijden.

Slot Loevestein besluiten we over te slaan, want
anders komen we erg laat aan op het eindpunt.
Vanaf Woudrichem gaan
we de polders in, en zijn de
wegen een stuk breder en
kan hem tempo omhoog. Zo
rond 16:30 uur komen we
aan op de Markt in Geertruidenberg, waar we de
Cobra´s tussen de bomen
kunnen parkeren.

Om de dag goed af te sluiten, gaan we met z´n alle
een ijsje eten. En zoals je op de foto kunt zien,
gingen deze er goed in. Na het ijsje eten, gaan
er een aantal op huis aan.
En blijft een klein groepje
over om te gaan eten. Na een
goed diner gaan de laatste
na huis en zit er weer een
perfecte dag op.
Mvg,
Rocco Jansen
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Zondag  17  augustus  Limburgrit  

  
  
Hallo  Cobravrienden,  
  
Zondag  17  augustus  gaan  we  het  prachtige  Limburgse  landschap  doorkruisen  met  onze  
Cobra's.  We  rijden  onze  route  door  de  uitlopers  van  de  Ardennen  en  de  Eiffel  en  je  waant  
je  even  in  het  buitenland  en  krijgt  een  waar  vakantiegevoel.  
Het  is  voor  de  meesten  onder  ons  een  aardig  eindje  rijden  maar  zeker  de  moeite  waard.  
  
Onthaal  met  echte  ambachtelijke  Limburgse  vlaai  met  koffie  of  thee.  
Dan  vertrekken  we  naar  het  heuvelland  en  zullen  we  lunchen  op  een  mooie  locatie  in  het  
heuvelland  met  uitzicht  over  het  Geuldal  en  ook  het  eindpunt  is  geweldig.  
  
Aanmelden  is  gewenst  in  verband  met  de  vlaai  en  de  lunch.  
Stuur  een  mail  naar  events@cobraclub.nl  
  
Verzamelen  is  in  Koningsbosch  vanaf  10.00  en  vertrek  is  11.00  uur.  
  
Als  je  je  aanmeldt  dan  krijg  je  nadere  informatie  een  paar  dagen  voor  de  rit.  
  
groeten  en  tot  in  Limburg  
  
Mickel  Goossens  
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Naweeën van ECM2013 en lente kriebels (deel 1).....
Het ECM2013 in Inzell (Zuid-Duitsland) was
een fantastisch evenement. Voor degenen die
graag op een circuit wilden rijden, was het de
kans van hun leven.
Dus ook voor mij, ….dacht ik. Helaas het zou
geheel anders gaan lopen. Op de dag voordat
het ECM2013 evenement zou losbarsten zaten
wij (Ik, Marion en Kekke [de hond]) rustig op
het terras van ons hotel net buiten Inzell een
eerste biertje weg te happen. Wie kwamen
eraan ? De Denen met hun Cobra’s achter op
de trailer. Na een hartelijke begroeting en het
uitladen van hun Cobra’s, vroegen zij mij of ik
een leuk kort tochtje wist.
Tuurlijk, geen probleem. Het was prachtig
weer, dus effe uitwaaien is altijd leuk.
28 Ik voorop en de Denen achter mij aan. Ik wist
een mooie col, dus gaan met die banaan. Halverwege de col een luide knal vanuit de achterkant van mijn Cobra.

zwak is.
De volgende dag heb ik dit provisorisch laten
lassen bij de plaatselijke garage.
Het bleek dat ook de achterste remleidingen

doormidden waren omdat het differentieel gezakt was.
Daar ging mijn 1ste dag van het ECM2013 evenement. Maar goed, de volgende dag zouden we
de Gross Glockner op gaan. Ik zat vlak achter de
leider Achim en toen hij vol gas de Gross Glockner op ging, kon ik niet achterblijven !

Snel iets zoeken om te stoppen en te kijken.
Wat bleek: ik had mijn differentieel ophanging
doormidden gebroken en de knal kwam van
de 2 bouten die braken. Hiermee zat de extra
differentieel beugel vast aan de onderkant
van het differentieel. Die extra beugel om het
differentieel vast te houden had ik er later op
laten zetten, omdat bekend is dat de standaard
differentieel ophanging van de Pilgrim Sumo
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.....vervolg blz 28.....
Marion schreeuwend naast mij
‘niet zo hard!’ en
acht bochten later
hoorde ik een bonk
achterin en jawel,
differentieel ophanging gescheurd net
naast de lasnaden.
De onderste differentieel steun zat
nog wel vast. Voorzichtig verder.
Dat betekende de
volgende dag niet
het Salzburger
circuit op. Ik moest
tenslotte nog naar
huis rijden. Maandagochtend nog
een provisorische
las laten leggen
en we zijn zonder
problemen tot
vlak bij de DuitsNederlandse grens
gekomen.
Het begon al aardig
te schemeren en
te regenen. Jullie
weten dat ik geen
dakje bij mij heb,
omdat ik er zelf
anders niet meer in
kan. Regen op zich
is niet erg. Wel als
het donker wordt
en je ruitenwissertjes het niet doen.
Het zicht voor mij
was minimaal. Tot
overmaat van ramp
sloeg er zoveel water door de motorkap scoop, dat de
bobines nat werden
en de motor op 4 a
5 poten begon te lopen. Enfin we hebben de thuisbasis
gehaald, vraag niet
hoe, doorweekt, dat
dan wel.
De week erop
gekeken of ik het
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differentieel er zelf
uit kon halen. Kansloos, je hebt een brug
nodig en je moet met
zijn tweeën zijn. De
plaatselijk bandenboer en tevens garage
gevraagd of zij hier
‘brood’ in zagen. De
garage chef zei ‘kom
maar langs dan kijken we wel’. Afspraak
gemaakt en weken
later heb ik de hele
ochtend geassisteerd
om het differentieel
eruit te krijgen. Als
29
eerste werd het achterste stuk van mijn
uitlaatsysteem doormidden geslepen om
het achterste uitlaat
gedeelte eraf te kunnen halen. Na alles los
gemaakt te hebben,
bleek het aanvankelijk niet te lukken om
het differentieel eruit
te krijgen vanwege de
extra gemonteerde
differentieel steun.
Uiteindelijk lukte
het toch (millimeter
kwestie). Differentieel
steun eruit en nu ?
Tegenover de garage
zit een staalconstructie bedrijf. Ik kreeg
van de monteur het
advies daar te gaan
vragen of zij mij konden helpen. Ik wilde
de gebroken differentieel steun laten lassen
en zwaar laten verstevigen. De constructie
werkplaats chef wilde
mij wel helpen en
verwees mij naar een
lasser die dat werk al
40 jaar deed. Uitgelegd wat ik wilde en
gevraagd of ie dat kon.
Geen probleem, zei hij.
Omdat de Cobra een
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brug bezet hield bij de garage, heeft de goede
man dat de volgende dag in 2 uur gefikst.
Ik heb het geheel in het weekend weer rood
geverfd. Alles terug erin is dan een eitje, niet ?
Niets bleek minder waar. Het bleek dat de differentieel ophanging niet paste. Dus terug naar
de overkant met differentieel ophanging en het
differentieel.
Er moest een ‘oor’ afgeslepen worden, op het
differentieel geschroefd en dan weer aan de
ophanging gelast. Ik wilde een stukje extra
versteviging en de lasser heeft braaf een extra
stukje ijzer eroverheen gelast.
Terug in de garage hebben zij met zijn tweeën
geprobeerd het differentieel erin te krijgen. Ik
heb 1,5 uur toe staan kijken en net toen ik op30 dracht wilde geven om een paar flinke deuken
in de achteronderkant van mijn kofferbak te
slaan om het mogelijk te maken dat het differentieel erin zou gaan, lukte het de mannen
alsnog. Pfffffff…
De volgende dag hebben ze het werk afgemaakt en kon ik mijn Cobra weer ophalen.
De Hollanders zullen zich afvragen ‘Wat kost
dat geintje?’ € 800 + €125 (laswerk).

Het moraal van dit verhaal is dat er nog veel
meer Pilgrim Sumo’s rondrijden met enkel deze
zwakke differentieel ophanging.

OK, dat was nummer 1 van het lijstje en met de
Kerst in zicht wachten op het voorjaar.
Wat staat er nog meer op ?
2. Ruitenwissers, waarschijnlijk los.
3. Andere kachel die echt (warme) lucht kan
blazen tegen mijn voorruit.
(ik wil niet nog een keer ‘geen zicht’ meemaken
omdat beide kanten van je voorruit nat zijn)
4. Snelheidsmeter doet het niet. Magneetjes van
cardanrand ‘verdwenen’ door gebroken differentieel ophanging.
5. Motorkap scoop dichtmaken.
6. Remmen, moet beter kunnen.
7. Derde remlicht, maar hoe?
8. Multiriem, slipt nu constant.
9. Olie lekkage, aan carterbak en ????
10. Startknop werkend maken.
Ik word al moe bij de gedachte !! Gelukkig eerst
op Kerst reces.

PaperSnake 2, juli 2014
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En… we hebben een vroeg en mooi voorjaar. Snel
weer aan de slag.
In februari begonnen met punten 8 en 9.
De multiriem vervangen is een lastige, want je
kunt er slecht bij (dus motorkap eraf) en alles
moet los vanwege de krappe ruimte. De dynamo
zit op enkele centimeters van het motorblok,
m.a.w. minimale manoeuvreerruimte.
De dynamo is een speciale, omdat ik een moest
hebben van max. 10 cm doorsnee. Het geheel
past anders niet tussen de chassis beplating en
het blok. Eraf en erop leggen gaat maar net !
De olie lekkage is een crime. Ik heb al meerdere
keren geprobeerd de afscheiding tussen nokkenaskettingruimte en het blok dicht te krijgen.
Na 1 jaar slaat de nieuwe pakking alsnog door
! Grrr$@%*&. Door de bouten strakker aan te
draaien is het probleem gereduceerd, echter niet
opgelost. Het is me wel gelukt om de olietoevoer
naar de nokkenasspanner op het blok na 4 keer
lekvrij te krijgen.
Truc is niet de bijbehorende pakking te gebruiken (slaat na paar honderd kilometer door).

PaperSnake 2, juli 2014

Een andere kleine lekkage zat aan de retourolieleiding van de kop naar het carter bij de
carter aansluiting. Na de startmotor uitgebouwd
te hebben, kon ik daar bij. Losmaken, schoonmaken en nieuwe vloeibare pakking ertussen en
klaar is Kees.
Voor de motorkap scoop had ik nog hetzelfde
‘gaas’ liggen als ik voor de luchtgaten gebruikt
heb. Na enig knutselwerk zat dit erop.
In de volgende PS komt het tweede deel !
Cobra groet, Dick.
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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

