


BPM & Slurptax 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 tienduizenden euro´s belasting. In de vorm van
CO² toeslag, 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 uniek concept ontwikkeld, waardoor u als bouwer geen CO² toeslag 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 voor een Cobra met een motor van 300pk is al € 30.000,=. Maar wordt
steeds hoger, naarmate het vermogen van de motor toeneemt.
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 BNL 427 chassis + ophanging + kenteken

Alle delen/paketten die u nodig heeft om deze Cobra te bouwen, 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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Van de Redactie
De zomer lijkt toch echt voorbij, maar we hebben nog de nazomer. Ook de komende tijd is het
nog lekker om even uit te waaien.
De een op het strand en een ander in de Cobra.
In deze Paper Snake tref je een interessant artikel aan over de AC 3000ME.
Dit artikel is geschreven door Ton Roks en de
foto’s zijn van Piet Mulder. Het orginele artikel
komt uit Octane Magezine van juni 2013,
www.octanemagazine.nl .
We zijn blij dat we het mogen publiceren.
Verder hebben we een artikel over de machtige
Cobra met een Mercedes V12 Supercharged.
Dit komt uit Practical Performance Car,
www.ppcmag.co.uk, van mei 2011.
Heel veel leesplezier!

Ook heb ik dit jaar weer een aantal nieuwe leden
mogen ontmoeten. Bij deze wil ik vragen als je
jezelf wilt voorstellen of een stukje wil schrijven
over plannen die je met je Cobra hebt. Aarzel
dan niet en klim in de pen of neem even contact
op met de redactie.
Mocht iemand ergens nog leuke/goede/interessante copy hebben, of een leuk idee voor een
artikel, laat het dan de redactie weten. Natuurlijk
maken we liever een wat dikkere Paper Snake
dan een lege, en daar hebben we jullie hulp bij
nodig.
Tot ziens, Mark
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Bestuursmededelingen:

Van de Voorzitter
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Twee dagen is de herfst nu officieel onderweg, schitterende kleuren schouw spelen
tekenen zich af, zalig genieten van het najaar zonnetje. Hopelijk kan dit alles rijdend
in onze Cobra gebeuren. Terugkijkend op
de zomer en de lente, denk ik dat we mogen
stellen dat het best tot zover een mooi seizoen was. Geloof dat er in het westen meer
regen was als in het oosten, maar dat kunnen we niet beïnvloeden.
Dit jaar vele mooie evenementen gehad,
zoals Wings & Wheels, 50 jaar cobra in
Lelystad, ECM 2015 in Spanje, en natuurlijk
de individuele mooie ritten uitgezet door
leden. Dank daarvoor.
Vooruitkijkend zag ik al vele berichten voorbijkomen van mensen die de planning voor
het sleutelen aan hun Cobra al klaar hebben, zelf ga ik ook gestaag verder en hoop
ergens volgend jaar rijdend te zijn ( HOOP).
Een ander leuk verdoemenswaardig Cobra
momentje voor mij dit seizoen was het
bezoek aan de première van de musical
Grease, waar ik een Cobra aan geleverd heb.
Momenteel gaat de show door Nederland
en ondanks dat de Cobra een ‘’Barrel’’ was
hebben ze hem voor het oog leuk opgeknapt
en heeft hij een prominente hoofdrol gekregen. ( beetje trots). Ik wens een ieder een
heel mooi naseizoen geniet van je hobby.

Fotografie:
Roy Beusker en Annemieke van der Togt.

GR Frank
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Van Algemene Zaken
Hallo allemaal,
Inmiddels zit de ECM 2015 in Sitges
(Barcelona) er weer op, het was heel
gezellig en we hebben met elkaar
prachtige ritten gemaakt door het
Spaanse landschap. Helaas is er
nog geen verslag van deze meeting,
maar die volgt nog wel in een later
nummer van de PS. Volgend jaar zal
de ECM georganiseerd worden in
het mooie Engeland, waar we ook
echte Cobra-ritten kunnen maken
op de slingerende landwegen in het
afwisselende en uitdagende Engelse
landschap. Zodra hier meer over
bekend is, laten we het jullie natuurlijk weten.

Rocco Jansen

Van de Penningmeester
Ik heb deze keer weinig bijzonderheden te
melden. De financiële situatie is nog steeds
goed, ik verwacht dat we in 2016 wederom
zonder contributieverhoging verder kunnen.
Het aantal leden is stabiel, we hebben tot nu
toe twaalf nieuwe leden mogen begroeten en
in totaal ook twaalf afmeldingen in dit jaar. Ik
ben blij dat we ook dit jaar vier Paper Snakes
kunnen maken, ik kan nu de adverteerders de
betalingsverzoeken gaan sturen.
Een kleine persoonlijk noot: mijn hefbrug is
gereed en mijn Cobra staat nu weer dicht bij
huis, zodat ik weer wat meer kan rijden en
hobbyen.
Tot de volgende keer,
Ad van der Burgt

PaperSnake 3, oktober 2015

Van de Evenementenboer
Hallo cobravrienden,
De laatste pubmeeting hebben we alweer
achter de rug en dat betekent dat het Cobraseizoen officieel is afgesloten. Hopelijk vonden
jullie het weer gezellig en ook dat het afgelopen seizoen goed is bevallen. De kalender voor
volgend jaar is ook al weer in de maak en ik heb
nog diverse vrije dagenwaar een ritje kunnen
maken met z’n allen. Woon je een fraaie omgeving en kunnen we daar een mooie route rijden,
laat het weten en dan zetten we de rit op poten
en plannen we een datum. Ook is de algemene
ledenvergadering van 2015 is achter de rug,
maar ik ben alweer op zoek naar een locatie
voor 2016. Heb je een leuk idee waar we kunnen vergaderen, lunchen en iets bezichtigen of
doen met een hapje en drankje er bij, laat het
weten en we gaan de haalbaarheid bekijken. We
hebben geen onbeperkt budget dus dat is waar
je ook rekening mee moet houden.
Heb je een idee, stuur dan je suggestie naar
events@cobraclub.nl
groeten mickel
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AC 3000 ME .....

E

en ingenieuze Britse sportwagen, die
zijn tijd vooruit was. De AC 3000 ME
verdiende een mooie toekomst, maar
na 106 stuks was het verhaal helaas
over. Een mooi exemplaar verblijft in Nederland, een herinnering aan wat had kunnen zijn.
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Hij heeft hem altijd al willen hebben. Krijn
Verzijl uit Mijnsheerenland, nu 73 jaar oud,
zag de AC 3000 ME begin jaren zeventig op de
autosalon van Brussel en was meteen verliefd.
De sportwagen kostte 71.000 gulden, zonder
extra’s, en was daarmee volstrekt onbetaalbaar
voor een servicemonteur bij Spijkstaal. Maar
Krijn is er altijd aan die mooie sportwagen
met middenmotor blijven denken. Hij kwam
dan ook meteen in actie toen hij hoorde dat
er een AC 3000 ME stond te verpieteren bij
Nimag, een auto-importbedrijf dat in die tijd
in Heinenoord was gevestigd en ooit AC’s had
ingevoerd. En inderdaad, daar stond hij in een
hoekje, een echte 3000 ME, nota bene een van
de slechts zes linksgestuurde die AC Cars ooit
heeft gebouwd. Hij had 12.000 kilometer op
de klok en er zat geen versnellingsbak meer
in. Nimag had weinig idee hoe er een nieuwe
baas voor te vinden, en toen Krijn Verzijl zich
meldde als geïnteresseerde, kwam hij eigenlijk als geroepen. Hij mocht hem kopen en dat
heeft hij gedaan.
Dat het zo lang heeft geduurd om de AC in zijn
huidige prachtstaat te brengen, heeft alles te
maken met het feit dat Verzijl van het restaureren van auto’s zijn hobby heeft gemaakt en dat
hij de 3000 ME over een verloop van 12 jaar
min of meer tussen de bedrijven door heeft
gedaan. Er stonden altijd wel andere auto’s
in de garage waar ook aan gewerkt moest
worden. Op de lijst van door hem in topstaat
teruggebrachte auto’s staan twee Opel GT’s,
een Jensen Interceptor, twee Reliant Scimitars,
een Alfa Romeo 1600 Sprint Veloce, een Alfa
Romeo Giulia Sprint GT, een Alpina A310, een
TVR 3000 M en een 3000 Taimar. O ja, Krijn
heeft als serierestaurateur ook nog een stuk of
vijf motorfietsen tussendoor gedaan.
Toen hij de AC van Nimag had overgenomen
-hij heeft er zijn 3000 Taimar voor verkochtwas de eerste taak aan een versnellingsbak
te komen. Geen gemakkelijke klus, want de
3000 ME heeft een speciale bak waarvan AC
Cars het huis zelf maakte, maar de tandwielen
van Hewland betrok. Een bijzonderheid is dat
het aandrijfkoppel van de krukas niet naar
de transmissie wordt overgebracht met een

D

it had veel beter
moeten aflopen

AC 3000 ME
Motor 2994 cm3 V6 (Ford Essex) met centrale
nokkenassen, stoterstangen, twee kleppen per
cilinder en één dubbele Weber-carburateur (38).
Maximum vermogen 140 pk bij 5.000 min-1,
Maximum koppel 236 Nm bij 3000 min-1.
Transmissie achterwielaandrijving,
vijftraps handbak
Wielophanging voor en achter
onafhankelijk met dubbele
driehoekige draagarmen en schroefveren,
geen anti-rolstangen
Remmen schijven rondom, bekrachtigd
Bandenmaat 195/60HR14 rondom
Gewicht 1128 kg
L x B x H 3968 x 1651 x 1143 mm
Wielbasis 2299 mm
Topsnelheid 193 km/h (test AutoCAR 1980)
tandwieltrein maar met een drievoudige (triplex) ketting. Krijn vertelt: “Ik vond uiteindelijk
een nieuwe bak bij Robin Rew, een man die nu
nog steeds de grote specialist is op
het gebied van deze AC’s. Hij kostte
me 7500 gulden, een bom geld, zeker
omdat hij ook nog eens gereviseerd
moest worden, maar ik kon niet
anders, ik moest een transmissie
hebben. Ik ben een Pietje Precies en
ik wilde er absoluut zeker van zijn
dat de bak helemaal in orde was
voordat ik hem monteerde. Ik heb
zelf nieuwe synchromesh gemaakt
en de versnellingsbak is wel een keer
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of zeven helemaal uit elkaar geweest voordat ik
vond dat hij goed genoeg was. Speciaal om hem
te testen heb ik een proefopstelling gebouwd
met een grote elektromotor eraan om de bak
aan te drijven”.
AC Cars gaf indertijd
het advies de transmissie en de kettingkast
met motorolie te smeren, maar volgens Krijn
Verzijl kun je die raad
beter niet volgen. “Toen
ik met die proefopstelling aan de slag was,
zag ik dat motorolie
fors ging schuimen,
wat tot gevolg heeft dat
de zaak onvoldoende
gesmeerd wordt. Ik
gebruik nu een speciale andere olie, die niet schuimt. Daarmee heeft
die transmissie volgens mij het eeuwige leven”.
Hij paste ook het schakelmechanisme aan, dat
standaard nogal opstandig kan zijn, simpelweg
doordat de verbindingen van origine onvoldoende goed gelagerd zijn. De drieliter Ford (Essex)
V6 van de 3000 ME bleek van racezuigers en
een ‘vreselijke scherpe’ nokkenas voorzien te
zijn. Op zich is die poging om meer vermogen
te bereiken niet verbazingwekkend want de AC
3000 ME’s hadden standaard ‘slechts’ 140 pk,
en dat werd in het algemeen aan de matige kant
gevonden. Hij is niet verpletterend snel, eerder
aangenaam kwiek, meldde het Britse autoblad
AutoCAR in een test in 1980. Krijn heeft de centrale nokkenas vervangen door een exemplaar
met een minder extreem nokkenprofiel en de
enkele Weber-carburateur door drie dubbele.
“Ik heb ook het inlaatspruitstuk perfect gepolijst en heb er nu bijna 200 pk inzitten. Bovendien heeft de V6
“Ik wil altijd precies weten nu een veel aanhoe alles er bin- genamer karakter,
nenin uitziet en meer méér koppel
als ik mogelijkhe- onderin”, aldus
den zie een auto Krijn.
te verbeteren,
Hoewel zijn AC
dan ga ik net zo slechts 12.000 kilolang experimen- meter had gereden
teren en puzze- toen hij hem kocht,
len totdat ik een heeft hij hem toch
oplossing heb”,
helemaal uit elkaar
vertelt hij.
geschroefd.
PaperSnake 3, oktober 2015

Toen de AC in duizenden stukjes uit elkaar lag,
heeft hij uiteraard van de mogelijkheid gebruik
gemaakt het stalen chassis te stralen, te choperen en te poedercoaten. Ook heeft hij verstevigingen aangebracht waar hij dat nodig achtte.
Standaard staat een AC 3000 ME op 14 inch
lichtmetaal van Wolfrace, wielen die hem overigens bijzonder goed staan, maar de bandenmaat
van 195/60HR14 is aan de smalle kant. Mede
om die reden heeft Krijn hem op 16 inch wielen
gezet met banden in de breedtemaat 205 vóór
en 215 achter. Hij heeft de wielen achter ook iets
meer negatief camber gegeven om zo iets meer
bochtvastheid te krijgen.
In het binnenwerk heeft hij alle skai vervangen
door leer, zodat de AC 3000 ME nu precies is
zoals hij hem altijd wilde hebben. Hij heeft één
stilistische wijziging aangebracht: de uitlaatpijpen steken aan de achterzijde normaliter naar
buiten door een carrosseriedeel dat Krijn Verzijl
‘niet meer dan een plank’ noemt. Ter vervanging
ervan heeft hij met zijn eigen handen en heel
veel passen en meten een nieuw polyester deel
gemaakt dat heel mooi op de achterbumper
aansluit. Als je het ziet, ben je het met Krijn eens
dat de 3000 ME vanaf het begin zo had moeten
zijn.

Als we door de omgeving rijden op zoek naar
fotolocaties, valt op dat de Ford V6 heel energiek
is en in geen enkel opzicht verraadt dat hij van
origine is ontwikkeld om kalmpjes en gedecideerd Granada’s aan te drijven. Hij heeft een
goed koppel onderin, de trekkracht zwelt mooi
progressief aan als hij in toerental klimt, waardoor hij tot forse acceleratie in staat is. Die extra
opwindend is doordat je zo laag bij de grond zit
en de V6 vlak achter je zijn stuwende werk hoort
doen.
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ls er veel gas wordt gegeven is het
aanzuiggeluid vrij stevig, maar de
motor kalmeert onmiddellijk bij constante snelheid.
Het is knus in de AC 3000 ME en je zit ontzettend laag in de cockpit, tussen de middentunnel en de hoge dorpels in, die in het in- en uitstappen niet gemakkelijk maken. Hij schakelt
met korte en strakke bewegingen vanuit de
pols en hij luistert heel goed naar kleine stuurbewegingen, wat mede komt door de middenmotor configuratie. Een auto draait daardoor
veel gemakkelijker om zijn centrale as.
De bredere banden die Krijn heeft gemonteerd,
doen hem goed, ze helpen de AC uit het overstuur te houden, zeker nu er meer aandrijfkoppel op de achterwielen komt dan standaard het
geval was.
Het zwaartepunt ligt laag en de neus is overzichtelijk, waardoor de AC veel vertrouwen
inboezemt. Krijn demonstreert dat door er
behoorlijk stevig de bochten mee om te gaan,
maar niets wijst erop dat hij daarbij de limieten van de 3000 ME te dicht nadert.
Dat AC Cars met de 3000 ME een goed concept
te pakken had, is duidelijk. Hij weegt 1128
kilo, mede dankzij zijn polyester carrosserie,
en dat is ongeveer even weinig als de betere
sportauto’s uit zijn tijd. Hij stuurt als een grote
kart, een beetje als een Ferrari 308 GTB, maar
dat met wat minder vocaal theater achter je
rug. Ten tijde van zijn introductie was de 3000
ME nog niet helemaal uitontwikkeld, dat lees
je terug in de uitgebreide test die AutoCAR in
1980 publiceerde. Het blad kwam toen tot
de conclusie dat de AC niet het cachet heeft
van een Porsche, Ferrari of Maserati, maar dat
het wel een goed doordachte sportauto is. De
Britten noemden de auto praktisch en ruim,
ondanks zijn kleine afmetingen, en gemakkelijk te onderhouden. Het tijdschrift kwam tot
de conclusie dat er dingen te verbeteren vielen aan de wegligging en het weggedrag op de
limiet. Er werd gewaarschuwd voor overstuur
bij gas loslaten, vooral op een nat wegdek. Je
voelt het overstuur echter goed aankomen en
het is gemakkelijk te corrigeren, aldus AutoCAR, dat voorts meldde dat het heel ongewoon
was dat de 3000 ME zowel voor als achter niet
van een stabilisatorstang was voorzien. Een
keuze die AC wellicht gemaakt heeft vanwege
het lage zwaartepunt van de auto, waardoor
deze sowieso minder om zijn lengteas ‘rolt’.
Krijn Verzijl heeft zijn AC naar eigen inzichten
verbeterd en het lijkt er op dat hij de 3000 ME

door de grotere wielen en bredere banden, het
negatieve camber en nog wat aanpassingen naar
het niveau heeft gebracht dat hij toen, eind jaren
tachtig, had moeten hebben. Helaas moet hij de
AC verkopen, want de geplande grote trips die
hij er mee had willen maken, kunnen niet plaatshebben door de rugklachten van zijn echtgenote.
Door de hoge dorpel is de instap te moeilijk voor
haar. Er zal zich vroeg of laat ongetwijfeld een
zorgzame liefhebber melden die de kwaliteit van
Krijn’s werk en de bijzonderheid van de 3000
ME inziet. Het volgende project staat al in zijn
garage te wachten, ook weer met een polyester
carrosserie en een zescilinder middenachter:
een Alpine A310 Pack GT.

G

ESCHIEDENIS VAN EEN CRISISKIND
Het idee voor de AC 3000 ME is min of
meer geboren uit de autosportsuccessen met de Ford GT40 en de Lola T70.
Twee begaafde freelance ingenieurs, die er al
heel wat uren bij de gevierde racewagenconstructeur Lola op hadden zitten, kwamen samen
op het idee een concept te ontwikkelen voor
een Britse sportwagen met middenmotor. Ze
noemden hem Diablo en toen de auto klaar was,
lieten ze hem debuteren op de Racing Show van
1972 in Londen. Hij zat technisch slim in elkaar
en had de viercilinder motor van de Austin Maxi
1500 onder de kap – die was heel modern toen.
Stables en Bohanna wisten deksels goed hoe ze
hoe ze een goed chassis moesten maken. Voor
PaperSnake 3, oktober 2015
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donkere wolken boven de
auto: de eerste oliecrisis had
zich aangediend en menigeen
was met andere zaken bezig
dan sportwagens en dikke
drieliter motoren.
AC Cars ging echter dapper
door en in 1974 was het zo
ver, de 3000 ME was productierijp. Het dak was ietsje
hoger gemaakt, hij had grotere luchtinlaten
gekregen en hij was door de typegoedkeuring gekomen, waarvoor de plaatsing van de
stuurkolom gewijzigd had moeten worden. De
nieuwe AC was klaar voor een mooie toekomst,
maar het duurde nog een hele tijd voordat de
machines daadwerkelijk werden gestart. AC
Cars had weliswaar 1200 bestellingen in de
zak, maar de oliecrisis had toegeslagen, er zat
al dik een miljoen Britse ponden in de ontwikkeling, en het was lastig nieuw geld te vinden
om de toeleveranciers te betalen en echt aan
het produceren te gaan. In 1978 was het eindelijk zo ver, AC Cars kondigde op de Birmingham
Motor Show dat de productie echt ging beginnen. De belangstelling voor de auto was iets
afgenomen doordat het zo lang geduurd had
en de prijs van 3000 tot 4000 GBP, zoals die in
1973 gesuggereerd was door AC Cars, gestegen was naar meer dan 11 mille, waardoor de
3000 ME het tegen niet geringe competitie van
Porsche, Lotus en Maserati (de Merak) moest
opnemen.
De eerste AC rolde van de productielijn in
Thames-Ditton in 1978, zes jaar na de eerste
aankondiging. De fabriek kon de vraag nauwelijks aan, reden waarom het tot 1980 duurde
eer voor het eerst een autoblad erin slaagde de
hand te leggen op een 3000 ME, dat was AutoCAR.

ij kostte 71.000 gulden en was
daarmee volstrekt onbetaalbaar
voor een servicemonteur bij
Spijkstaal

hun nieuwe sportwagen bestond deze uit een
sterke centrale ‘kuip’ met daar voor en achter
een subframe waarin de motor en transmissie
waren opgehangen en waaraan de onafhankelijke wielophangingen waren bevestigd.
Een ingenieur van AC Cars, dat ooit de Ace
aan Carroll Shelby leverde met de beroemde
Cobra als resultaat, was zo enthousiast over
de auto dat hij de grote baas, Derek Hurlock,
zo ver wist te krijgen dat deze instemde de
Diablo eens goed te bekijken. Hij was er niet
echt van overtuigd dat dit de auto was die zijn
bedrijf roem en rijkdom zou gaan brengen,
maar hij zwichtte voor het enthousiasme van
zijn ingenieurs. Hurlock stemde er mee in om
het concept van Stables en Bohanna te kopen,
de Diablo verder te ontwikkelen en in serie
productie te nemen. AC Cars wilde er graag de
viercilinder E Series motor van British Leyland
in stoppen – dezelfde als Stables en Bohanna
hadden gebruikt - maar BL had daar geen trek
in, men dacht de productie voor eigen gebruik
al nauwelijks aan te kunnen. Omdat het toch
onontkoombaar was dat de nieuwe AC een vrij
dure auto zou worden, besloten de ingenieurs
in Thames –Ditton er de minder moderne
3,0-liter V6 met stoterstangen van Ford in te
stoppen. Die was echter lang zo compact niet
als die vierpitter van BL, dus moest er nieuwe
transmissie ontwikkeld worden, die onder
de V6 paste, want er naast stuitte op ruimteproblemen. Om dat op te lossen moest er iets
bedacht worden voor de overbrenging van motor naar transmissie. De mannen van AC Cars
maakten daarvoor een vrij ongewone maar
effectieve constructie met een solide, drievoudige ketting van krukas naar versnellingsbak.
De gemodificeerde Diablo, nu AC 3000 ME geheten (voor Mid Engined), werd voor het eerst
aan het publiek getoond in 1973, op de autoshow van Earl’s Court. De ontvangst was andermaal goed, hij werd geprezen vanwege de
fraaie en aparte polyester carrosserie, vanwege
het mooie stalen chassis en de state-of-the-art
wielophangingen. Maar er hingen ook al wat
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oor zijn prijs had de nieuwe AC met
zijn 140 pk vrij weinig vermogen,
reden waarom Robin Rew, een bekende heuvelklimmer in die tijd, een
IHI-turbokit ontwikkelde waarmee hij een veel
beter passende 200 pk ontwikkelde. Hij heeft
een stuk of 17 exemplaren van de 3000 ME
omgebouwd en heeft AC Cars zelfs een aanbod
gedaan deze conversie over te nemen, maar
daar wilde de fabrikant niets van weten.
In 1979 kreeg de 3000 ME een tweede
oliecrisis te verduren, de eerst zo enthousiast
ontvangen sportauto met drieliter V6, leek
andermaal niet meer zo’n goed idee.
De brandstofprijzen schoten de hoogte in en
de economie ging een crisis in.
AC Cars kreeg daardoor bij lange na niet
voldoende orders binnen om break even met
de 3000 ME te bereiken.
In 1984 vond Derek Hurlock het getob
welletjes en besloot AC Cars te verkopen – er
waren toen nog maar 76 exemplaren van de
3000 ME geproduceerd.

A

C Cars had 1200 bestellingen in de zak,
maar de oliecrisis

had toegeslagen en het was
lastig nieuw geld te vinden
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H

ij is niet

verpletterend

snel, eerder aangenaam kwiek,

meldde het Britse

autoblad AutoCAR
in 1980
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egenen die de moed had de
productielijn van AC’s
sportwagen over te nemen,
was de Schotse ondernemer
David MacDonald.
Hij verplaatste alle machines en alle
mallen voor de polyester carrosserie en
het chassis naar Hillington, een plaatsje
bij Glasgow. MacDonald had mooie plannen,
hij bouwde zelfs een prototype voor een
AC 3000 ME MkII met een V6 van Alfa
Romeo.
Helaas, in november 1985 ging
AC Scotland op de fles en viel het doek
voor de nieuwe AC, waarvan er toen
in totaal 106 waren gebouwd,
waarvan slechts zes met een links stuur,
wat aangeeft hoe zeldzaam de 3000 ME
van Krijn Verzijl is.

e Ford V6 verraadt in geen enkel
opzicht dat hij is ontwikkeld om
kalmpjes Granada’s aan te drijven

11
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A

C Cars in Thames Ditton is nog even
doorgegaan als een servicebedrijf
voor AC’s, maar het sloot zijn poorten een jaar na het Schotse ‘filiaal’. De
naam AC is vervolgens verkocht aan
Brian Angliss, die hem heeft gebruikt om
continuation Cobra’s te bouwen.
Het verhaal had veel beter moeten aflopen,
want de AC 3000 ME was een behoorlijk
doorwrochte auto, die zijn tijd vooruit was
en die meer dan voldoende eigen identiteit
en karakter had om een eigen plek binnen de
wereld der sportwagen te veroveren. Het had
een Britse Stratos Jr. kunnen worden. Originele en eigengereide auto’s als de 3000 ME
komen vaak tot leven bij kleine bedrijven zoals
AC Cars. Helaas zijn dergelijke bedrijven vaak
te klein en onvoldoende kapitaalkrachtig om
zulke auto’s tot wasdom te brengen.
TEKST TON ROKS
FOTOGRAFIE PIET MULDER

H

elaas, in
november
1985 viel
het doek voor de
nieuwe AC, waarvan er toen in 106
waren gebouwd
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H

ij stuurt als een Ferrari

308 GTB, maar dat met
wat minder vocaal

theater achter je rug
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K

rijn Verzijl is trots op zijn droomauto,
maar hij moet er nu helaas afscheid
van nemen door de lage instap
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EEN JAARABONNEMENT
OCTANE VOOR SLECHTS 36,-

Octane Magazine richt zich op
de gevorderde autoliefhebber en
draagt de autosport hoog in het
vaandel.
Elk nummer van Octane is tot de
rand gevuld met ‘Brandstof voor
autoliefhebbers’ en telt meer dan 150
pagina’s met nieuws, reportages en
interviews.
De markt voor klassiekers wordt in elk
nummer uitgebreid besproken, inclusief
veilingresultaten en prijsontwikkelingen.
Columnisten als Michiel Campagne en
professor Matthijs van Dijk bespreken
vanuit de optiek van een liefhebber de
wereld der klassiekers.
Niet alleen klassiekers komen in Octane
aan bod, maar ook interessante, nieuwe
auto’s die het tot geliefde klassieker gaan
brengen.
Abonnee worden? Ga naar www.
octanemagazine.nl of bel tijdens
kantooruren naar 0900-2265263. Neem
een proefabonnement van drie nummers
voor € 15,00 of kies voor korting en
betaal slechts € 36,00 voor een jaar lang
leesplezier.

GA NAAR
WWW.OCTANEMAGAZINE.NL
OF BEL
TIJDENS KANTOORUREN
0900-2265263
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Shelby herbouwt Daytona Coupé .....
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O

ké, met een stukprijs vanaf 180.000
dollar is een herbouwd exemplaar
van de Shelby Daytona Coupé absoluut geen koopje. Evenwel is het nog
altijd een stuk betaalbaarder dan het origineel
uit de jaren ‘60. Die kost namelijk al gauw vele
miljoenen.
Onder het grote publiek is de Cobra verreweg
de bekendste Shelby van allemaal. Echter voor
de fijnproever is dat zonder meer de Daytona
Coupé, waarmee diverse racesuccessen zijn
behaald in de tweede helft van de vorige eeuw.
Dat in combinatie met de slechts 6 stuks die
ervan zijn gebouwd maakt het dat een gelukkige eigenaar er zelden eentje van de hand
doet en als dat al gebeurt deze onmiddellijk
wordt geschat op een waarde van luttele miljoenen. Zo werd een originele Daytona Coupé
in 2009 nog afgehamerd op een indrukwekkende 7,25 miljoen dollar. Destijds een veilingrecord voor een Amerikaanse auto. Maar
het kan nu goedkoper dus. Met de volle goedkeuring van de weliswaar al in 2012 overleden Carroll Shelby.
Het is niet de eerste keer dat Shelby een 50th
Anniversary Edition uitbrengt. Eerder deed
het dat al met Cobra 427, waarvan de gelimiteerde oplage – logischerwijs – ook op 50
exemplaren werd gezet.

En net als die (open) jubileumversie
is de ‘moderne’ Daytona Coupé verkrijgbaar met een koets van fiberglas
of aluminium. Met de eerste ben je
het voordeligst uit. Dan is ‘ie er vanaf
180.000 dollar. Voor de versie met
een aluminium koets, net als vroeger,
vraagt Shelby minstens 350.000 dollar.
De Daytona’s, waarvan de productie
na het showdebuut op Pebble Beach
Concours d’Elegance in augustus wordt
gestart, mogen dan niet 100% origineel zijn, de specificaties komen daarmee wel degelijk overeen. Tot aan de
– tegenwoordig hopeloos ouderwetse –
bladveren toe. Zelfs de kleurstelling van
het interieur kiezen is er niet bij; stuk
voor stuk zijn ze zwart van binnen, compleet met houten stuurwiel en karakteristieke versnellingspook. Wil je iets
meer comfort, zoals meer isolatie, dan
dien je bij te betalen. Evenals voor de
legendarische side pipes. Ook ontbreken
doet een aluminium V8 niet. De inhoud
daarvan? 289 inches natuurlijk, oftewel
4.7 liter. Al behoort het ‘big block’ van de
Cobra 427 ook tot de optiemogelijkheden.
Bron : www.autowereld.com
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SPECIALIST IN REPAREREN, STRAKMAKEN EN SPUITEN VAN KUNSTSTOF CARROSSERIEN
SCHADE TAXATIE EN SCHADE REGELEN VOOR DE VERZEKERING.

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

photography: ANDERS ODEHOLM

V12 supercharged Merc power is just one
thing that makes this a very different Cobra

SWEDISh
Shnakebite

8

ppcmag.co.uk

COBRA V12
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As any car enthusiast knows, it is normally quite
easy to (often falsely) judge a person by not only
the vehicle that they drive, but also what they do
to it. This judgement tends to give a useful indication about
whether or not you could see yourself being best buddies with
said individual, or whether you might not even acknowledge
them in the street (you would in the park though, because
humans just do that for no apparent reason).
The ultimate examples of people with zero interest in the
automobile are surely those who drive around with a wing
mirror that has been knocked off, but is still dangling by the
cable. These folks potter about not only showing off their
accident, but also indicating to the world that they don’t care
about self-inflicting further damage.
Let’s take a stroll over to the other end of the spectrum.
What would you think of a man who not only owned a
DeTomaso Pantera, but also decided that the be-winged
wedge of Italian extremism needed modifying to make it
even more imposing, brutal and powerful? It may come as
no surprise to learn that his next project could only be this
Cobra, a car so ‘in your face’ it is practically Botox. I think
Magnus Jinstrand might be an easy man to judge.
We know that the Scandinavians are among the most
talented in the world at in-garage fabrication, however you
know someone might be a little bit more extreme than most
when their first car is a Hamann-tuned BMW Z3, the most
lairy version of an already nippy first set of wheels.
The idea for the Cobra had been bouncing around in the
brain of Magnus since he was a child, and the plans to build
a replica with a difference were already brewing when the
Pantera project was still very much underway. After showing
the previous finished supercar at a show in Jönköping, a brief
conversation with a perusing salesman meant that the deal
was accidentally done, and a chassis kit was on the order
books of local manufacturer Autofab.
‘I wanted to build a more potent, track-orientated Cobra’ he
denotes, ‘but not with a showy finish, one that’s more geared
for function than form.’ In addition, Magnus also states that
he wanted it to be a car that his wife could drive to the track
when he drives his Pantera. Ah, so that is where all the fuss
about Swedish women must have originated.
After the start of the kit build in 2008, work progressed
almost daily, and although he stuck religiously to the trackorientated theme, the car was definitely a bigger project than
Magnus had originally planned. The big change was when
he decided that not only was he not going to skimp on any
aspects of quality, but also that he was going to use a more
modern engine than most Cobra replicas. In fact, he had his
sights set on a lump that wasn’t even American.
The plan was originally to use a lightweight and compact
modern V8, with a Mercedes lump being at the top of the
wish list. Not long later, a trip around the local scrapyards
brought up the option of a perfect donor for this passiveaggressive Cobra, and this was from a 1993 SL500.
The only problem was that the friendly owner of this
luxury breakers yard was not only a car enthusiast keen to

Wing and air dam
give considerable
downforce.

Corvette front
wishbones.

Smoothed
underside.

Lysholm blower
peeks through.

fuel Magnus’ overwhelming power urges, but also a cunning
salesman. He promptly called Magnus (who was already at
home nurturing his shiny new V8), and offered him a low
mileage V12 from a ten year old S600 for the bargain price of
just 1600 Euros, with a no hassle return on the old unit.
Magnus knew that the new V12 should just about fit in the
Cobra chassis with its narrow 60-degree V-angle, and since
it was also lightweight as far as 12-cylinder engines go there
was little time spent deliberating. Also, if he was going to fit
the largest engine configuration he could get his hands on, he
figured it would be almost rude not to get a little more carried
away and supercharge it for good measure.
The new target was simple: 600bhp, 1000Nm and a dry
weight of 1000kg. At the centre of this aim is a Lysholm 3300
twin-screw supercharger sitting atop the tentative cavity of an
engine more used to pushing along Mercedes’s biggest saloon.
Magnus was very keen to prevent the ‘charger protruding
further out of the bonnet than was absolutely necessary,

THE AC COBRA
The original AC Cobra was born by
combining AC’s elegant Ace with
the V8-based ideas of an American
racer named Carroll Shelby. With
the power of a 4.2-litre lump in such
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a lightweight and attractive shell,
the car proved to be hugely popular
in America as well as a successful
racecar of the era, and the design was
updated both chassis-wise as well as

to include larger powerplants. With
only a small amount of cars produced
using this gorgeous formula, it is no
wonder that the market for replicas is
still thriving.

COBRA V12

Interior is
strangely missing
piped leather.

Mitsubishi Evo
brakes at the front.

Supercharged Merc
V12 is well behind
front axle line.

as he didn’t want the sultry looks to exude anything of the
‘pro-street’ fashion, just to be as subtle as possible given the
performance it would be hopefully able to unleash.
A large KL-Racing intercooler was then fitted, which,
combined with a relatively modest 0.7 bar of boost meant he
could expect searing performance yet still retain reliability
using standard internals – this set-up’s caused no problems.
Even over in Sweden the lesson of ‘measure twice, cut once’
is well known, however in the case of the induction pipework
he states that ‘It was more like measuring 33 times and cutting
once. And 12 times over in total!’
A complete wiring loom was built from scratch, and
Magnus bought a Vems ECU to manage the complex
modern powerplant. The ignition was initially tried using
separate Volvo coils, however after a successful 30 seconds of
operation, a minor fire-based incident soon put a stop to that,
forcing Magnus to look for an alternative solution.
This came in the way of building his own 24-channel
ignition amplifier from scratch to use with a 6-channel
injection system. Magnus then went on to map the car on a
(private) local road to his liking, proving that even the most
extravagant projects will always involve an element of cost
saving wherever possible.
As the donor S600 was equipped with a slush-matic
autobox, Magnus used a manual box from an E34 BMW 540i.
He used a homemade adaptor plate and a unique custom
flywheel adapted from both BMW and Mercedes parts.

The exhaust manifold was also the result of many more
hours of hard graft, using various sections of 3 and 4in
stainless tubing to weave and wind around the underbelly of
the butch roadster.
If you have plenty of storage space and a friend requests
to store their Porsche Carrera
Cup race car there for a
BUILDER’s
couple of days, then chances
QUOTE
are it is only going to end up
being inspirational. Staring
at the squat rear end of
the megabucks 911 and its
whopping great carbon wing,
Magnus had visions of the
same spoiler being added to
the back of a Cobra.
A mould was duly taken,
with Magnus and friend
Micke also creating the
unique carbon front spoiler
inspired by European touring
and race cars from the 70s. It is
this component with its truckloads full of instant visual clout
that not only helps set the Cobra apart to onlookers, but also
was the part that was the most challenging to create. It’s not
just for show either, managing to have the measured effect of
reducing lift under the Cobra’s normally curved front end.

I had to
make a
starter
motor to
get it to
Fit the caR
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TECH SPEC
• V12 • 5800cc • 600bhp • 500b/ft • 3.3 seconds 0-60mph
• 155mph • 1070kg • Getrag 6-speed manual

IN DEPTH
Chassis: Autofab chassis, C4 Corvette front and rear
suspension, custom made 4-link with uniballs, Sellholms
adjustable anti-roll bars front and rear, GAZ coilovers, Öhlin
springs, Dax steering rack, Brembo 330 mm 4-pot (front) &
290 mm 2-pot (rear) brakes, built in air jacks. Engine: 2001
S600 Mercedes (W137) V12, 24V, Lysholm 3300 super charger,
dual K&N air filters, DIY aluminum intake, dual Volvo 960
throttle bodies on custom mount and plenum, DIY aluminium
pressure pipes, Setrab oil cooler, Vems 3.6 ECU, custom
24-channel spark amplifier, Bosch Motorsport coils, dual
Bosch fuel pumps, remote oil filter and thermostat housing,
modified standard sump, custom DIY stainless steel exhaust
manifold. Transmission: Getrag 6-speed manual gearbox
from BMW 540i, custom flywheel, custom propshaft, custom
tubular 3” x 3 mm driveshafts. Wheels & Tyres: Rondell
aluminium 11x19” rear, 9 1/2 x18” front with Pirelli PZero
Corsa 295/30/19 rear, 245/35/18 front. Body: Modified
Dax glassfibre, custom carbonfibre diffuser & front spoiler.
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COBRA V12

MORE extreme
kit cars
using a hue that reflected (not literally in this case)
the classic look, but with a modern and industrial
Suspension-wise, a varied selection of high
twist. The shade was eventually spotted on the
quality parts has been used to help Magnus refine
anodised wheel of a Skyline, and just like the
a notoriously brutish rear wheel drive car into a
people at that DiY store that claim they can colour
fearsomely quick and controllable track warrior.
match anything from a dog hair to a nicotine patch,
Up front, Corvette C4 wishbones are used in
Magnus found a similar paintshop who went about
One bike engine in a
conjunction with a Dax steering rack, GAZ
it the old fashioned way. Eventually the guys found
Seven style chassis gives a
coilover shocks, Öhlins springs and a Sellholm
a colour from a 1986 US-spec Toyota that could be
massive power to weight
adjustable anti-roll bar.
tweaked to give the desired effect.
ratio. Two on the other
At the rear of the car, the same shocks and
Although corner weighting has revealed that the
hand, well that is nothing
springs remain except this time with some DiY
original weight target has been perfectly adhered to
short of insanity, and that’s
adjustable uniball toe links and 4-link rear axle. A
at 1072kg (including driver and a full tank of fuel),
why we love it.
pair of heavy-duty tubular driveshafts were also
the exacting Swede hasn’t yet got a headline power
made to deal with the huge 1000Nm twisting force
figure, however we have no reason to doubt it’s
Toyota MR2 Ferrari
that the engine was estimated to be producing.
not also to the same planned accuracy. The most
Of course, no matter how good the parts used,
impressive aspect is that it’s only taken around
they will only ever work well if their geometry is
seven months to build – unbelievable given the
set up correctly. Cue one expert mechanic from
quality of the man’s handiwork.
the Swedish Touring Car Championship, and the
As for performance figures, Magnus knows
resultant chassis balance is unrivalled for such a
from timings that his Pantera could manage the
renowned lazy-power chassis.
0-62mph sprint in 3.3 seconds, and in his words,
Although definitely not to
The custom mounted brakes are 330mm Brembo
‘it definitely feels quicker than that already…’ and I
everyone’s taste, at least
4-pot items at the front and 290mm 2-pots at the
definitely have no reason to doubt him.
the owner is a car fan.
rear, sourced as a whole from Mitsubishi’s Evo 8; a
Next garage season, as well as sending the
What is extreme however
car with supreme stopping power even though it
engine off for some refining on a bench dyno,
is when some fastidious
weighs half as much again as this Cobra.
plans include a dry sump system for the V12,
replicas cost nearly £40k,
Inside, there is a veritable smorgasbord of
and possibly a sequential gearbox. Plus of course,
enough to buy a real
carbonfibre on display in the clean and simple
he wants to get it road registered to allow more
version.
race-inspired cabin, with perfect quality weaves
frequent use.
on show in the dash panels as well as the pair of
If I remember rightly, the last time a car of this
ultra lightweight Tillett seats. Combined with the
silhouette did that with considerably more power
Autometer gauges, it is a smart yet extremely functional place
than originally intended, it helped along legislation to start
to reside.
imposing speed limits. Lord knows what the authorities
Although the focus was always more on the go than the
would say about this one, he’d better hope any folks on patrol
show, it seemed fitting to ensure a decent finish on the car
are enthusiasts.
Twin-engined Tiger

On the track Cobra
is planted and
effortlessly fast.

Intake pipework
is a work of art in
stainless steel.
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Taxaties volgens 7.960 BW



(voorheen art. 275 WvK)

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

Ledenvoordeel:

vanaf € 95,Bij u aan huis € 140,-

Bij ons op de zaak ontvangt u
10 euro korting op vertoon van uw lidmaatschapskaart
Bronsweg 2-B
2401 MB Alphen a/d Rijn
www.steijntaxaties.nl

tel. 0172 - 42 15 44
fax 0172 - 42 15 38
info@steijntaxaties.nl

ING: 512.33.35
Rabo: 3868.23.596

K.v.K.: 28074292
Rekestnr.: 2286/90
BTWnr.: 808539772B01

Uit de oude doos .....
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