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Als ik dit schrijf, is het laatste ijs net uit de sloten van
het Noordhollandse landschap weggesmolten. Hopelijk,
na deze lange winter, nu eindelijk de inzet van de lente.
Altijd weer een wonder. Dat het voor jullie allemaal, beste
Paper Snake-lezers, maar een wonderlijk mooi jaar mag
worden. Een jaar met veel genoeglijk ronkende kilometers, lekker vieze sleutelhanden en vooral: veel plezier,
samen met Cobra-liefhebbers uit binnen- en buitenland,
tijdens de evenementen die dit jaar door de Cobra Club
worden georganiseerd. Kijk maar in de goedgevulde evenementenkalender op pagina 24.
In dit nummer weer interessante artikelen. Een greep:
Dick Vesters beschrijft zijn ervaringen bij de RDW, de
evenementen van het afgelopen jaar passeren de revue
en u treft een verslag van de laatste Algemene Leden
Vergadering.

Tenslotte: Er heeft een stoelendansje plaats gevonden
in het bestuur. Frank Gruwel heeft de voorzittershamer
overgenomen van Cor Schiedon, Rob de Laat wordt
webmaster en, vooralsnog met mijn voorgangers Mickel
Goossens en Rocco Jansen als ruggesteun, gaat ondergetekende zich voortaan bemoeien met vorm en inhoud
van de Paper Snake.
Verwacht nog geen wonderen, maar misschien dat het
al een klein beetje zichtbaar wordt in het uiterlijk van dit
eerste nummer van de Paper Snake in 2010.
Februari 2010,
Ron Gillot
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Van de Voorzitter
Beste Mensen,
Voor u ligt alweer de eerste Paper Snake van 2010,
met veel zorg en energie samengesteld door de redactie. Aan mij de eer om als kersverse voorzitter u een
goed Cobra-seizoen toe te wensen.

De eerste buurtmeeting is inmiddels een feit. Op zondag
21 maart wordt deze georganiseerd door Sjoerd Kusters in
Nuenen. Meer info via : http://cobranl.wordpress.com

2 Redactie zoekt redactieleden
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Een goed seizoen zal het wat
ons (lees: het bestuur) betreft
zeker worden. Samen met u zullen we proberen de club ´meer´
leven in te blazen en dichter bij
de leden te brengen. Middels
dit voorwoord wil ik dan ook
iedereen verzoeken daar waar
mogelijk te helpen onze ideeën
en inspanningen tot een succes
te maken. Buiten het feit dat
de cobra-eigenaren en -bouwers natuurlijk druk hun auto
in optimale vorm proberen te
houden en brengen zijn er zeker
twee zaken die al onze aandacht
nodig hebben, daar zonder dit
het totaalplaatje van onze hobbybeleving niet compleet is. Het
betreft de evenementen en de
Paper Snake.

In het verleden is er al
eerder overgesproken. Maar
met de start van de nieuwe
redacteur zijn wij als CCN
opzoek naar Redactieleden in
de regio. De redactieleden in
de regio gaan bij CCN leden
op bezoek of spreken op een
andere manier met elkaar af.
Aan de hand deze ontmoetingen wordt een stuk(je) geschreven over hun bouw, de
Cobra zelf of een ander leuk
onderwerp. Natuurlijk inclusief foto´s, die gepubliceerd
kunnen worden in de PS.
Want niet alle CCN leden willen graag de pen ter hand nemen, dus wij zijn nu op zoek
naar leden die dat wel willen
en kunnen. Vanuit de CCN
kunnen onkosten worden vergoed, neem hiervoor contact
op met Ad van der Burgt, via
penningmeester@cobraclub.
nl.

1 Pub- en Buurtmeetings
Tijdens de ALV hebben de
leden aangeven dat een pubmeeting op een vaste locatie en dag de voorkeur heeft.
Maar dat neemt niet weg dat wij graag zouden zien
dat de leden zelf in het land “Buurtmeetings” opzetten.
Wat is nu een “Buurtmeeting” ? Een buurtmeting is een
meeting die jij zelf opzet en CCN leden bij jouw uit de regio
kunnen hieraan deelnemen. Het is meer een kwestie van op
een locatie verzamelen, vandaar een rit door de omgeving
maken en bijvoorbeeld eindigen op een leuke locatie, waar
je onder het genot van een drankje met elkaar bijpraat. De
CCN ondersteunt deze meetings, dus neem contact op met
events@cobraclub.nl als je plannen hebt.
Ook via het forum kun je via de rubriek “Cobra Meetings
Nederland” een oproep doen. En je hoeft zo iets niet maanden/weken van te voren plannen, dit mag ook spontaan
gebeuren.
Dus grijp je kans en zet een meeting bij jou in de “buurt”
op.

Het eerste “Redactielid in
de regio” heeft zich al gemeld, namelijk Mickel Goossens
voor de Regio Zuid. Oké, wie volgt voor de regio´s West,
Midden, Oost en Noord ??? Aanmelden kan bij Ron Gillot,
via redactie@cobraclub.nl.
Rest mij u veel mooi Cobra-weer toe te wensen en hopelijk gauw tot ziens onderweg!
Best Regards,

Frank Gruwel
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Bestuursmededelingen

In dit nummer:

Van de Penningmeester

Inhoud:

Behalve de ledenstand van het moment, ook een vooruitblik naar de nieuwe ledenpas. Maar eerst de ledenstand: er zijn momenteel (per 20 februari) 246 leden,
incl. het bestuur dat weer voltallig is. Er hebben zich 6
mensen afgemeld, er zijn 2 nieuwe aanmeldingen. Van
31 leden is nog geen betaling ontvangen. Zoals ook uit
de financiële gegevens van 2009 en de begroting van
2010 blijkt (zie het verslag van de algemene ledenvergadering), is de club financieel gezond en daar hebben
we, naast de leden, ook onze adverteerders voor te bedanken.

Kijk ook eens op de sponsorpagina (www.cobraclub.
nl/home/sponsors.html) voor wat zij jullie te bieden
hebben.
Dan de ledenpassen. Binnenkort gaat het adresbestand met het nieuwe ontwerp voor 2010 naar de drukker. Als alles goed gaat worden ze dan nog verstuurd
voor de eerste pubmeeting van april, samen met een
presentje. Dit wordt traditioneel aangeduid met het
‘kerstgeschenk’, alleen heeft de Kerstman de bezorging
uitbesteed aan de Paashaas! De ledenpas zal ook weer
de afkruisvakjes bevatten om bij de pubmeetings een
consumptie te ontvangen. Ik hoop daar dit jaar een forse
rekening voor te ontvangen, dus: tot de eerste pubmeeting!
Van de Evenementencoördinator

De nieuwe agenda van de CCN is online gegaan. En
kijk even naar de evenementenkalender op pagina 24
voor de diverse evenementen waaraan je kunt deelnemen. Ook op 21 maart al de eerste buurtmeeting, wie
volgt ???
Van de Secretaris & Technische commissie
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In deze PS, op pagina 28 e.v., een artikel over een “CO²
belasting en Kilometerheffing”.

2 Dax Benelux

Tja, nieuw allemaal, even wennen, maar we komen er
wel. Hoop dat jullie de nieuwe vormgeving leuk en prettig leesbaar vinden.

7 Steijn

Van de Redactie

Met vriendelijke groet,
CCN Bestuur
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Algemene Ledenvergadering: de Sheets (vervolg)
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Carroll Shelby: AC Cobra

“

Carroll Shelby turned 85 in January ’08 and
nothing’s about to stop him from sticking fast to
the same arduous pace that has been his trademark
for what seems like forever, though it’s not even
been a millennium yet. Also, he’s not one for
naming “greatest evers”—but here’s what he will
say about specific periods.
“The first era, it was Old 99. Then into the ‘20s,
Bugattis. The ‘30s, certainly the Germans. Then
you have to guess. In the ‘60s was it the Lotus, or
something else? I’m not going to mention the greatest
ever race car, but ask me what era and I’ll come close
to answering. If you want the greatest, and if you had
to answer one, the most replicated car that’s ever been
built is the Shelby Cobra. There’s been over 3,000
companies that have replicated the Cobra, all over the
world, and it’s been documented.
Name something that anybody’s done more than
that. I’ve only produced a thousand of the real ones,
and I’ve produced a total 300 a year for the last 12
years — probably close to 5000. But the only ones
that really count is the first Cobra, and the thousand
that won the world championship. It’s still the only
American car that ever did win a world championship.
I might get laughed at for saying that’s the greatest,
but there’s never been a car replicated as much. Until
there is, I’ll stick with what the guys created back in
the ‘60s.”
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“I might get laughed at for
saying that’s the greatest,
but there’s never been a
car replicated as much.
Until there is, I’ll stick with
what the guys created
back in the ‘60s.”

“

www.classicandperformancecar.com/
in: www.classicandperformancecar.com/
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NITRADE is het adres bij uitstek voor alles met betrekking tot Cobra’s.
Nieuwe, gebruikte Cobra’s en Cobra kits u kunt het allemaal vinden
op onze site.
Aanpassingen, montage, revisie en interieurs, alles gebeurd in eigen
beheer!
U wilt uw Cobra laten onderhouden? Dat kan, onze gespecialiseerde
monteurs helpen u graag een handje.
Custom made aluminium koelers? Geen probleem ook daarvoor bent u
bij ons aan het juiste adres.
Leverancier van Chevy/Ford V8 motoren.
Dealer van Intrax Suspension!
Side Pipes en specials worden in eigen huis geproduceerd.

To p a a s s t r a a t 12

•

755 4 T H H e n g e l o
info @ nitrade.nl

•
•

Te l : 0 6 51 7 8 7 3 5 7 o f 0 6 5 0 2 9 4 4 11
w w w. n i t r a d e . n l

w w w.nitrade.nl

Notulen van de Algemene Ledenvergadering
Notulen: Jaargang 2009 - ALV
Datum: 24 januari 2010
Locatie: Silverstone, Zwanenburg
Aanwezig: Cor Schiedon, Rocco Jansen, Mickel
Goossens, Ad van der Burgt, Dick vesters
Aspirant bestuursleden: Frank Gruwel, Ron Gillot,
Rob de Laat
Leden: Ca. 20
De afkortingen zijn: Mickel= Mickel Goossens, Cor=
Cor Schiedon, Rocco= Rocco Jansen, Ad = Ad van der
Burgt, Dick= Dick Vesters

1. Opening
14

De voorzitter (Cor) opent de vergadering en heet een
ieder van harte welkom. De voorzitter neemt aan de
hand van een presentatie de agendapunten door en zal
afhankelijk van het agendapunt een ander bestuurslid
het woord geven.

2. Notulen vorige ALV vergadering
Er zijn geen formele opmerkingen binnengekomen.
3. Bestuur
Cor memoreert dat hij vorig jaar heeft aangegeven
vanwege zijn werk te willen stoppen als voorzitter
omdat dit niet met zijn werk te verenigen is. Cor heeft
gezocht naar een plaatsvervanger en heeft Frank Gruwel
bereid gevonden dit jaar met hem mee te lopen en na 6
maanden te evalueren of Frank deze taak gaat voortzetten. Frank stelt zich voor en zegt dat hij er zin in heeft.
De redactie die al sinds jaar en dag door Mickel wordt
uitgevoerd is het afgelopen jaar grotendeels door Rocco
opgepakt omdat Mickel vanwege zijn baan erg veel onderweg is. Mickel had begin 2009 al verzocht om uit te
kijken naar een andere redacteur.
Ron Gillot wordt voorgesteld. Ron gaat de redactie doen.
Hij zal in het begin worden bijgestaan door Rocco.
Ron stelt zichzelf voor aan alle leden.
Cor vertelt vervolgens dat we sinds enige tijd Rob de
Laat het technisch onderhoud van het CCN Forum en de
CCN website laten doen. Om de activiteiten m.b.t. het
CCN web vanuit de vereniging te waarborgen heeft Cor
aan Rob gevraagd of hij als Webmaster in het bestuur
zitting wil nemen.
Rob geeft aan dat hij dat graag wil doen.

Nu de 3 nieuwe bestuursleden voorgesteld zijn vraagt
Cor aan de aanwezige leden of zij deze benoeming willen
goedkeuren.
Unaniem stemmen de aanwezige leden in met deze

bestuursbenoemingen.

4. Evenementen
Rocco geeft uitvoerig verslag van de 2009 evenementen.

Pubmeetings:
Mede door het goede weer zijn deze goed bezocht. De
locatie in Haarzuilens bevalt iedereen. De laatste pubmeeting is ook goed bezocht.
Zandvoort:
Goed bezocht en een uitstekend evenement.

Europese Cobra meeting in Millstat:
Ruim 10 NL Cobra’s op een totaal van ca 60. Fantastisch
evenement, goed georganiseerd en perfect weer. In 2010
is het in Zuid Frankrijk. 2011 in NL ??
Silverstone Classic Toerrit:
Leuk evenement, paar Cobra deelnemers.
Cobra kelderavonden bij Gert de Beer:
Druk bezocht met leuke thema’s.

Voorlopig programma voor 2010:
- Kelderavonden bij Gert de Beer
- Buurtmeeting in Nuenen
- America Sunday
- Europese Cobra meeting
- Cabrio toer
- Dreams on Wheels
- Twenteland toerrit
- Corvette meets CCN
- Pubmeetings
- …….?..... (kom met ideeën, er is een Evenementen pot, dus
er is altijd wat te regelen).

5. Techniek
Dick geeft de RDW presentatie over de nieuwe Regeling Voertuigen en de gevolgen voor de Cobra bouwers en
Cobra import. Het wordt er niet makkelijker op. Met name
de emissie en geluidseisen betekent dat alle Cobra’s vanaf
1-5-2009 voorzien dienen te zijn van zeer moderne spullen en dat heeft zijn prijs. Als je een Cobra importeert is
het van belang jezelf te overtuigen dat datum 1e toelating
door de RDW geaccepteerd wordt.
Nitrade geeft tijdens deze presentatie aan dat de verandering van het belastingstelsel (BPM en wegenbelasting
worden vervangen door CO2 belasting en kilometerheffing) de prijs van een Cobra fors zal verhogen.
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering (vervolg)
6. Redactie
Mickel doet verslag over 2009.
Er zijn 4 Papersnakes verschenen met veel artikelen uit
andere tijdschriften bij gebrek aan copij.
Rocco heeft hem veel werk uit handen genomen in 2009.
Er zijn enkele adverteerders verdwenen maar er zijn er
ook enkele bijgekomen. De combinatie Forum en Papersnake slaat aan bij de adverteerders.
Mickel vertelde het werk altijd met veel plezier gedaan
te hebben en wenst zijn opvolger veel succes toe.

7. Financieel jaarverslag

Ad licht de verlies- en winst rekening toe. Hij beantwoordt vragen van de leden.
Hij licht de begroting voor 2010 toe en geeft aan dat
in 2010 net zoals in 2009 een overschot wordt verwacht.
Op verzoek van één van de leden zal de begroting worden
aangepast zodat helder wordt dat dit een reservering is
die op het einde van het boekjaar naar de spaarrekening
kan worden overgeboekt voor bijv. een Europees Cobra
Weekend in Nederland.
De kascommissie wordt uitgenodigd verslag te doen.
Ard Plakman vertelt dat de kascommissie een uitermate
keurig bijgehouden boekhouding aantrof. Al hun vragen
om toelichting en rekening konden prompt aangereikt
worden. Hij prees de inzichtelijkheid en de zorgvuldige
administratie.
Hij stelt voor het bestuur over 2009 décharge te verlenen
over het financiële beleid.
De aanwezige leden van de ALV gaan unaniem akkoord.

Omdat Ad naast de financiële administratie ook de
ledenadministratie bijhoudt kon hij nog het volgende
melden.
Er zijn 256 leden waarvan er 177 geregistreerd staan als
Cobra bezitter. Hij weet dat dit niet 100% klopt omdat
mensen die hun Cobra verkopen dan wel er een aanschaffen niet altijd CCN informeren.
Zijn verzoek is om wijziging van en aan de Cobra en/of
NAW gegevens te melden. Dit helpt CCN om andere leden
te kunnen helpen, gerichter activiteiten te kunnen ontplooien, etc.
Zorg dat je email adres bij CCN bekend is.

8. Kascommissie 2010
Cor vraagt wie zich voor 2010 wil aanmelden als kascommissie.
Ard Plakman geeft aan ook voor 2010 dit te willen doen.
Nico Al is bereid om hem voor 2010 te ondersteunen. Marcel van de Boom is bereid om als reserve te fungeren.
Cor bedankt de huidige kascommissie en bedankt de leden
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die zich nu aangemeld hebben voor 2010.
9. Website
De huidige website wordt gehost via Joomla Hosting.
Rob geeft aan dat dit goedkoper is dan de hosting van het
forum. Daarnaast heeft Joomla software die makkelijker te
gebruiken is om de site te kunnen aanpassen en inrichten.
Doelstelling is om zowel het CCN Forum en CCN website
in één en dezelfde omgeving te brengen. Rob legt uit hoe
hij dit gaat aanpakken.
Zodra alles in één omgeving is ondergebracht zijn we
als CCN veel makkelijker in staat informatie te delen, erop
te zetten, en aan elkaar te koppelen. Dat maakt het leven
van een Webmaster stukken eenvoudiger.

10. Rondvraag
Silverstone: In zijn hoedanigheid van bedrijfsleider van
Silverstone meldt één van de leden dat er op 28 maart een
groots Classic Sunday voorjaarsevenement met toerrit
georganiseerd wordt door Silverstone.

11. Sluiting
Cor bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
Hij wenst iedereen een fantastisch Cobra jaar toe en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.
Datum volgende ALV vergadering:
Januari 2011.
Locatie :
Wordt later bekend gemaakt.
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SCHERP DOOR DE BOCHT | door Angel Eyes
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Het Cob
van Ibo van der Haven

Vrijheid. Dat is een woord dat kenmerkend is
voor orthopeed Ibo van der Haven. Vrijheid
in zijn werk (hij is als zelfstandig orthopeed
werkzaam vanuit AVE Orthopedische Klinieken)
en vrijheid in zijn vervoersmiddelen. Zijn
ultieme vrijheidssymbool is zijn Cobra, een kleine
roadster die hij volledig heeft gerestaureerd.
Van der Haven is enthousiast over zijn kleine
racemonstertje, dat in 1953 zijn oorsprong
vindt. Toen rolde de eerste AC Ace roadster
van de productielijn van de firma AC uit
Engeland. Deze auto leek een jaar of zeven
later geruisloos de geschiedenisboeken in
te verdwijnen, tot coureur Carroll Shelby in
1960 geïnteresseerd raakte in de in de AC
Ace. Van der Haven: “Hij moest vanwege
zijn hart stoppen met racen en wilde een
racemonster creëren waar anderen overwinningen mee konden halen. Shelby maakte
afspraken met AC en Ford. Ford leverde
een nieuwe extra krachtige 4,2 liter motor
en AC leverde zoveel chassis als hij nodig
had. Shelby heeft de AC de naam Cobra
gegeven. In 1962 startte de productie en
werd de eerste (van slechts 75 exemplaren)

26

SCHERP
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AC Cobra 260 opgeleverd. Bij de eerste race
viel de Cobra meteen uit met pech en ook
andere races werden flops. Zodoende kwam
Ford in 1963 eerst met de Cobra 289 en in
het najaar met de Cobra 427. Deze werd
uitgerust met een 7 liter v8, met bijna 500
pk in de wedstrijdversie. Deze auto trok op
van 0 tot 100 in 4 seconden. Met dit monsterachtige vermogen was er geen auto die
in de verste verte aan de Cobra kon tippen.
Er zijn van de 289 slechts 579 exemplaren
gemaakt en van de 427 slechts 260. Een
legende was daar.”

Zelfbouwcultuur
De AC Cobra heeft een legendarische status
gekregen die er voor heeft gezorgd dat originele 427-versies op veilingen voor bijna
een miljoen dollar van de hand gaan. Het
is dan ook niet gek dat er vanaf de jaren ‘80
diverse replica’s op de markt zijn gekomen.
Onder meer de DAX Cobra van Tojero en
vanuit Zuid-Afrika de Superformance Cobra.
Laatstgenoemde wordt helemaal op maat
gemaakt. Van der Haven: “Maar daar hangt
dan ook een fors prijskaartje aan. Soms tot

wel 150.000 euro. Met name in Engeland
is er een enorme zelfbouw cultuur op auto
gebied en zijn er vele ‘kit-car’ opties om een
Cobra replica te bouwen. In het verleden
had ik al twee Harley Davidsons gebouwd
door onderdelen te verzamelen en chopperachtige bikes te maken. Het sleutelen aan
motoren heb ik altijd leuk gevonden en als
autodidact heb ik mezelf wegwijs gemaakt
in de techniek, de bedrading, het lassen et
cetera. Geïnspireerd door de serie A Car is
Born op Discovery Channel wilde ik daarna
eens kijken of het me zou lukken om een
auto te bouwen, waarbij de keus al snel viel
op de Cobra.”

Verfomfaaide DAX replica
Het aanschaffen van een ‘kit car’ was daarbij
echter geen optie. In Nederland krijg je voor
een zelfbouw auto namelijk geen kenteken.
“Je kunt alleen voor seriematig geproduceerde auto’s een kenteken krijgen als je ze
invoert via de EU. Dit zou erop neer komen
dat ik de auto in Nederland zou moeten bouwen, in bijvoorbeeld Engeland moest laten
keuren om ‘m vervolgens als Engelse auto

met kenteken in Nederland te laten invoeren. De kosten daarvan maakten me al een
stuk minder enthousiast. Eind 2005 kwam
ik in Hardenberg terecht bij Auto Eshuis,
dat Superformance auto’s importeert. In de
hoek van de showroom stond al jaren een
oude verfomfaaide DAX replica. Een echte
opknapper, maar wel mét kenteken en niet
al te duur! Ik heb niet geaarzeld en hem van
mijn eerste salaris als waarnemend orthopeed in Almelo gekocht.”

Brandgevaar
De term ‘echt een opknapper’ was een
understatement. De bolide was in erbarmelijke staat. Het duurde dan ook even
voor Van der Haven aan de klus begon. “Ik
heb vanwege onder meer een verhuizing tot
2006 gewacht voor ik met de daadwerkelijke
opknapwerkzaamheden ben begonnen. De
bedrading was een ravage en brandgevaarlijk. Alles was verroest, kleurencombinaties
waren er gewoonweg niet. Op een gegeven
moment ontdekte ik tien draden die met zijn
allen in één kroonsteentje waren gepropt en
waarvan ik de herkomst niet kon ontdekken.

Uiteindelijk heb ik alle bedrading er maar
gewoon uitgetrokken en weggegooid. De
auto is vervolgens compleet gestript. Alles
is uit elkaar gehaald, totdat er niet veel meer
over was dan een chassis met motorblok en
versnellingsbak.”

met resultaat. De auto is Spartaans en niet
comfortabel om in te rijden, maar als je de
auto start is het een en al geweld onder de
motorkap. Het is een fantastische ervaring
om het gas in te trappen en al dat vermogen te voelen losbarsten. ‘Yeehaaaa factor’
verzekerd!” π

Yeehaaaa!!
Met de polyester body in de tuin gelegd en
het chassis op vier bokken in de garage,
begon het restauratiewerk. Van der Haven
liet de wielen stralen, poedercoaten en afkitten, schuurde het verroeste chassis kaal en
verfde het met Hammerite, reviseerde de
voorwielophanging, legde nieuwe rem- en
gasleidingen aan, monteerde nieuwe stoelen met een zelfgemaakt frame en verving
het dashboard door een zelfgemaakte plaat
aluminium met nieuwe instrumenten vanuit
de Verenigde Staten. “Dat zijn nog maar
enkele van de werkzaamheden geweest”, zo
lacht Van der Haven. “Na twee jaar sleutelen
was mijn Cobra af. Vincent Ras van Garage
Gijsberst in Elst heeft ‘m startklaar gemaakt
en de APK verzorgd. Het was alles bij elkaar
een hele tijdrovende en leerzame klus, maar

IBO VAN DER HAVEN
Studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam. Na arts-assistentschappen Heelkunde en Orthopedie volgde hij de vooropleiding Heelkunde in Medisch Spectrum Twente
te Enschede, waarna hij zich specialiseerde tot
orthopeed aan de Sint Maartenskliniek, te Nijmegen. Sinds 2005 is Van der Haven werkzaam
als orthopeed en tegenwoordig doet hij dat met
veel plezier geheel vanuit AVE Orthopedische
Klinieken, die als ZBC deel uitmaken van de
Stichting AVE Medical.

AVE zoekt
orthopeed
Zie pag. 56

SCHERP
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Even voorstellen: Frank...
Mijn naam is Frank Gruwel, 45 jaar, woonachtig in
het Oosten van Nederland. Sinds 2004 lid van CCN. En
lucky me, eigenaar van een Cobra. Maar daar ging toch
wel even wat aan vooraf, voordat ik het ‘’Cobra-licht’’
zag schijnen.
Het begon ergens in 1978 op een autoveiling in Brabant. Mijn broer had van de dokter te horen gekregen dat
hij vanwege zijn rug niet meer mocht motorcrossen, wat
ook een grote teleurstelling voor mij was, daar het voor
mij alleen onbetaalbaar zou worden. Mijn vader kwam op
het luminieuze idee om een oude auto te kopen en door
ons op te laten knappen. Zodat wij, als we 18 waren, een
auto hadden om mee te sturen.
Het werd een Mercedes 190 SL cabrio uit 1962. Zo op
het eerste gezicht een nette auto. Thuis aangekomen, nog
18 totaal verrast over de aankoop,
leerde mijn vader me wat
restaureren inhield: Demonteren, controleren, archiveren,
budgetteren, onderdelen
zoeken en vooral: veel problemen oplossen, vragen en
overleggen. Och ja, en ook nog
sleutelen.
Kortom, na 3 jaar hobbyen,
apetrots naar een Mercedesbijeenkomst. Concours d’Elégance! En wat dacht je: Yep!
Eerste plaats ‘Mooiste in Nederland’.
Omdat ik uit een familie kom met eeuwenlange handelstradities, was deze auto ook weer snel verkocht. Hollywood Film Studio’s was zijn eindbestemming. Er volgde
een 230 SL Pagode Cabrio voor mijn broer, die we samen
geheel gerestaureerd hebben. Ik bleef bezig met repareren
en restaureren van datgene wat mijn vader aankocht. Ik
had zelf nog geen rijbewijs, dus miste ik het plezier van
het zelf rijden.
Maar de passie was geboren. Al met al heb ik zelf tegen
de 30 oldtimers onderhanden gehad en uiteindelijk weer
verkocht. Er kwam een moment dat ik het helemaal gehad
had met de wagens. Altijd maar repareren en verkopen.
Gelukkig had ik het -naar mijn mening- mooiste exemplaar
nooit verkocht. Ik had mijn vriendin beloofd: Als deze
wagen klaar is, trouwen we. Het project zou uiteindelijk
twaalf jaar duren (haha). Het was een Mercedes 220 B
Cabriolet uit 1954. Geen onderdeel voor te krijgen. Veel
moest met de hand, aan de hand van archieffoto’s nagemaakt worden. Ik kan je vertellen: eens gedaan, maar
nóóit meer. Een hels karwei. Het eind resultaat was wel
uniek: een 4-persoons cabriolet in uitmuntende originele
staat, mooier dan nieuw, waarvan er maar elf op de wereld
waren. Er was zoveel energie in gaan zitten, dat ik mensen
op een afstand van vier meter hield om maar geen beschadigingen te krijgen.

De wagen was goddelijk, maar ik had er geen plezier
in. Ik besloot om hem dan toch maar te verkopen en iets
terug te kopen waar ik mijn passie in kwijt kom. Het wikken en wegen was begonnen. Cabrio, snel, racy, stoer en
oud moest ‘t zijn. Het heeft een hele tijd geduurd voordat
ik in de gaten had dat het een Cobra moest worden. Ik
wist er weinig vanaf en iedereen die ik sprak vertelde mij
precies hoe de perfecte Cobra eruit zag. Merken, motoren
onderstel.
Ik besloot om een eenvoudige Cobra te kopen en hem
in de loop der tijd om te bouwen naar mijn droombeeld.
Ik kocht een Pilgrim Sumo met een 4-cilinder Ford erin.
Leuk, hij zag er goed uit. Na een jaar sturen kwam ik er
achter dat er een V8 in moest. Andere assen waren dan
een vereiste, en nieuwe vering . Pff… eigenlijk moest alles
anders. Dus een foute aankoop gedaan . Met de wagen was
niks mis, maar het duurt gewoon een tijd
voordat je weet hoe je eigen Cobra eruit
moet zien (bij mij althans). Mijn volgende
Cobra moest aan de volgende specs voldoen: Zo origineel mogelijk. Een old-timer, minder in de lak zodat ik geen traan
zou laten als er bij een rally een krasje op
komt. Jaguar-assen en een slechte motor,
want in een Cobra hoort toch echt een
Ford motor en met zo’n motor zijn de Cobra’s erg duur. Gelukkig had ik de Pilgrim
bij een gerenommeerde dealer gekocht
en kon ik hem zonder problemen inruilen
voor mijn huidige droomcobra: een Southern Roadcraft.
Gemaakt op de originele 427-mallen onder licentie van
AC en Shelby in de AC-Fabriek in Surrey. Ik ben nu met de
motorombouw bezig, er komt een 351 Ford 5,8 ltr V8 in.
Helemaal licht gewicht opgebouwd zodat het weggedrag
leuk blijft, maar wel de cubic inches onder de motorkap
zitten. Ik hoop het komende seizoen weer van de partij te
zijn, want door privé-omstandigheden en gezondheidsredenen heb ik twee jaar niet kunnen rijden. Maar zoals
die oud-voetballer met zijn Citroën met Maserati-motor al
zei: ieder nadeel heb zijn voordeel. En in mijn geval is dat:
méér tijd voor de hobby.
Althans, als jullie mij dat gunnen, want op de ALV ben ik
verkozen tot nieuwe voorzitter en neem daarmee’t stokje
van Cor over. Ik wil het hier niet te lang maken. Ik hoop het
komend seizoen met leden en leveranciers in contact te
komen, op meetings, op het forum of elders, want ik wil er
graag samen met iedereen iets moois van maken. Ik voeg
gelijk een foto bij zodat ik makkelijker te herkennen ben
als we elkaar ontmoeten.
Bij deze wil ik tevens vragen wie er een stukje over
zichzelf, zijn leven of zijn Cobra wil schrijven in de Paper
Snake, hopende dat het een regelmatig terugkerende rubriek wordt. Wie meldt zich?
Frank Gruwel
PaperSnake 1, maart 2010

...en Ron
In 1963 werd ik 7 jaar. Op mijn verjaardag kreeg ik
van Oom Jaap, geen echte oom, maar een goede vriend
van mijn vader, een boekje.
‘Want jij zit toch altijd auto’s te tekenen’, zei hij er
grinnikend bij. Het boekje was: “Kies Uw Auto, KNAC
Jaarboek 1963”. Ik ging uit mijn dakje.
Het was waar, ik zat altijd te tekenen. Meestal auto’s en
vliegtuigen. Later, veel later, kwamen daar vrouwen bij, als
onderwerp. Ziedaar: drie onderwerpen die mij tot op de
dag van vandaag fascineren. Er zijn wat accentverschuivingen geweest, zo in de loop van de jaren, maar vooruit.
In het jaarboekje, dat ik
helaas niet meer bezit, stond
de AC Cobra niet vermeld,
voor zover ik mij herinner,
maar wel de Jaguar E-Type,
Aston Martin DB4, Austin
Healey 3000, Corvette Sting
Ray. Maar ook de Goggomobil, Hillman Imp, NSU 1000,
Fiat 600 D, een Wolseley, een
Humber Super Snipe en ach,
een Cadillac 60 Series.
Ik wist alles uit mijn hoofd:
boring x slag, spoorbreedte,
wielbasis, vermogen, koppel,
topsnelheid, kruissnelheid. Na
een jaar lag het boekje geheel
uit de band en kreeg het, als een soort losbladig systeem,
een plekje in mijn toen nog bescheiden bibliotheek, tot
het na enkele verhuizingen uiteindelijk zoekraakte en uit
mijn wereld verdween. De strip “Michel Vaillant”, in het
stripblad Pep hield mijn dromen over sportauto’s levend
(VRRROOOAAAWWW). Maar dromen vervagen.
De volgende passie was karting. Althans, wéér op papier. Want.
Rond 1968 verscheen er een magazine, genaamd
“Racen”. Zittend op mijn bed in mijn Amsterdamse slaapkamertje, nam ik zo goed mogelijk de houding aan van de
karters die ik op de foto’s in dat blad zag en verbeeldde
mij, onderwijl schaamteloos racegeluiden uitstotend,
dat ik ronderecords aan flarden reed op het circuit van
Uitgeest, waar ik over las, maar waar ik tot op de dag van
vandaag nog nooit geweest ben. U begrijpt het al. Die kart
kwam er niet.
Iets meer onderuitgezakt, op hetzelfde bed, werd ook
de houding uitgeprobeerd die ik vermoedde onder en voor
de helm van Graham Hill en Jackie Stewart. Met korte,
schokkerige stuurbewegingen, de G-krachten moeiteloos
het hoofd biedend, snel ontkoppelend en schakelend, de
rechtervoet soms dwars op gas- en rempedaal tegelijk (ik
wist dat ze dat soms deden), loodste ik de F1-bolide over
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de Nürburgring, af en toe loskomend van het asfalt (ook
zo’n mooie foto in dat tijdschrift). Ik bezocht de volgende
F1-races op Zandvoort, eerst met mijn vader, die het na die
eerste keer wel voor gezien hield, in de volgende jaren samen met mijn broer. En voor de laatste keer toen bijna pal
voor mijn neus Roger Williamson verongelukte en levend
verbrandde. Toen hoefde ik niet meer, einde droom.
Tekenen en muziek werden meer en meer mijn passie. Autorijden kon en mocht ik toch nog niet, maar, als je
gitaar speelde of aardig tekende, vonden allerlei meisjes
-alleen vaak net niet die ene- je ook wel cool, al heette dat
toen nog niet zo. Zij waren
meestal ook onbereikbare
schoonheden, net als die
kart, die prachtige auto.
En zo ging dat jaren
door. Ik doorliep gekke
banen, een officiersopleiding in achttien maanden militaire dienst, een
lerarenopleiding en een
kunstacademie. Werd tekenleraar, grafisch ontwerper, illustrator, art director,
trouwde, kreeg kinderen,
scheidde en werd weer
tekenleraar. En dat ben
ik nog steeds. Ik vind het
eigenlijk nog steeds een droombaan.

En die Cobra dan, die Cobra? Die ontmoette ik eigenlijk pas later. Eerst op een ansichtkaart die ik kreeg en
waar iemand mijn fotootje ingeplakt had, alsof ik achter
het stuur zat. Vlak daarop kwam de bouwserie “A Car is
Born”, met Mark Evans op Discovery Channel. Toen viel het
muntje. Ditmaal ging ik niet, vreemde klanken uitstotend,
op mijn bed zitten, maar werd lid van de Cobra Club omdat ik vastbesloten raakte ooit zo’n auto te gaan bouwen.
Tja, die is er dus nog niet. Ik heb wel een geheel eigenhandig gereviseerde 305 Chevrolet-motor in mijn garage
staan, maar als ik het artikel van Dick doorlees, verderop
in dit nummer, betwijfel ik of die ooit onder de motorkap
van een door mij te bouwen Cobra zal belanden. Ondertussen heb ik een andere, vroegere hobby weer opgevat,
namelijk het bouwen van gitaren, elektrische en akoestische. Ik verkoop ze ook, natuurlijk, en hark zo weer wat bij
elkaar voor het realiseren van die grote droom, die Cobra.
Blijft het een droom of komt-ie ooit uit?
Ik hou u op de hoogte. Ik zit nu toch in de redactie van
de Paper Snake.
Ron Gillot
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Evenementenkalender 2010
Deze kalender (zie pagina hiernaast) kun je
vanaf heden vinden vinden via “CCN Agenda”
in het “Hoofd Menu” op de website van de CCN :
www.cobraclub.nl In deze agenda kun je op diverse manieren zoeken. Op jaar, maand of week.
Aan de hand van de kleuren aan het begin
van het evenement, kun je zien wat voor soort
evenement het is.
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-Blauw:
		
		
-Geel:
		
		
-Groen:
		
-Rood:
		

Dit zijn evenementen die door de
CCN of zijn leden zijn georgani
seerd.
Dit zijn evenementen 			
waarin aan de CCN deel		
neemt of participeert.
Evenementen die in Nederland
plaatsvinden.
Evenementen die in buiten Neder
land plaatsvinden.

Als je een evenement aanklikt, krijg je alle info
over het evenement te zien. Zoals locatie, datum,
tijd en hoe je je kunt inschrijven of aanmelden.

Via het www.cobra-forum.nl kun je ook informatie vinden over evenementen en je kunt er
lekker wat over praten of schrijven. Dus houd het
forum ook goed in de gaten.
Als “hard copy” zal de agenda in de PS geplaatst
worden inclusief extra informatie over evenemen-

ten die op korte termijn plaatsvinden. In deze PS
vind je onder andere info over “Silverstone Classic
Sunday”, “American Sunday”, “Rivièra meeting” en
“Dreams on Wheels”.
In de toekomst zal deze agenda nog uitgebreid
worden met nieuwe functies, maar heb je ideeën,
suggesties of weet je een leuk evenement, laat het
dan even weten via events@cobraclub.nl.

Algemene info:

Aankondigingen onder verantwoording van
betreffende organisatie.

Cobra Club Nederland is niet verantwoordelijk
voor afgelasten of gewijzigde data.

Cobra Club Nederland, de organisator en de sponsor zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan
ook en de deelnemer vrijwaart deze tegen schade en
aansprakelijkheid jegens derden door deelname aan
deze bijeenkomsten.

Opmerking:

1ste zondag v/d maand (april t/m oktober) is
een er “Pubmeeting”.

Andere zondagen staan open voor “buurtmeetings”.
Voor meer inlichtingen:
Rocco Jansen, evenementencoördinator.
tel 0162-517740
events@cobraclub.nl
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Evenementenkalender 2010 - Schermweergave
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2010
Zondag 28 Maart
Van 10.00 tot 20.00 uur

De Jaarlijkse Silverstone Oldtimerdag

Uw klassieker is er toch ook bij?
Toegang en deelname aan de toerrit is geheel gratis!
Iedereen is van harte welkom!!
www.silverstone.nl • Zwanenburg

Silverstone Classic Sunday 2010
Op zondag, 28 maart vindt bij Silverstone
Partycenter in Zwanenburg weer de aftrap
plaats voor de eerste SILVERSTONE CLASSIC SUNDAY van het jaar. Tijdens deze altijd
weer supergezellige dag ben je, uiteraard
onder een prille voorjaarszon, met je klassieker welkom bij Silverstone in Zwanenburg
en kun je genieten van meerdere klassieke
auto’s, motorfietsen en ander klassiek vervoer.
De Silverstone Classic Sunday
is één van eerste
gelegenheden van het
jaar, om na de lange
winter, eindelijk weer
eens gezellig bij te
kletsen over elkaars
klassieker(s) Ga eens
lekker op ons terras
zitten en geniet, onder het genot van een
drankje en een hapje,
van al het moois wat
er te zien is. Ook is er
weer gelegenheid om
deel te nemen aan de, telkens weer, verrassende
Silverstone Classic Toerrit. Deelname aan deze
Toerrit is geheel gratis !
Vraag bij de inschrijftafel een routebeschrijving.
Een lekker lunchpakket voor onderweg ?

Laat ons dit dan uiterlijk 25 maart a.s. (telefonisch of per email/fax) weten. Een lunchpakket
kost € 7,50 p.p.
Wil je het seizoen op een toepasselijke wijze
openen met een gezellig etentje ? (Lunch, Buffetje of A-la-Carte of steengrillen) geen probleem.
Wel graag vooraf tafel reserveren. (telefonisch,
email of per fax)

lianen als Ducati, Laverda en Moto Guzzi. En wat
denk je van de scooters en bromfietsen met namen als, Vespa, Lambretta, Heinkel, Puch, Tomos,
Solex, Kreidler en natuurlijk alle niet genoemde
auto, motor, scooter en bromfietsmerken.
Auto-en motorsport
Aangezien de naam Silverstone natuurlijk
onverbrekelijk met auto- en motorsport verbonden is, zijn ook dit jaar weer race-en rally auto’s
en niet te vergeten
de klassieke sportmotoren, meer dan
welkom.
Silverstone Classic
Toerrit

Iedereen, die met
een klassiek voertuig
naar dit evenement
komt, heeft de mogelijkheid om gratis
aan de Silverstone
Classic Toertocht deel
te nemen. Je zult dan
merken, dat er onder de rook van Amsterdam
nog genoeg leuke weggetjes te vinden zijn.
Voor de gehele familie

Ook over muziek en de inwendige mens zal
niemand zich zorgen behoeven te maken. Dit
is trouwens een weekend voor de hele familie,
want je kunt er karten op één van de snelste
indoor kartcircuits van Nederland, of lasergame
spelen in Europa’s grootste lasergame arena.

Klassieke voertuigen (Oldtimers en Youngtimers)

Deze dag staat open voor alle vormen van
gemotoriseerd klassiek vervoer, zoals auto,s, van
exclusieve merken zoals Bugatti, Alvis en Riley
tot de auto’s die generaties lang onze wegen
gevuld hebben, zoals VW, Ford, Opel en Renault.
Maar ook motorfietsen, met machines als Harley
Davidson, Norton, BSA, Triumph en de snelle Ita-
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(vervolg op p. 24)
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Silverstone Classic Sunday 2010 (vervolg van p. 23)
Programma
Datum: Zondag, 28 maart 2010
Vanaf 10:00 uur bent u welkom bij Silverstone
Om 20:00 uur zal de Silverstone Classic 2010
worden afgesloten.
Kom met uw club

Natuurlijk hoort uw klassieke voertuig, of
zelfs uw club, op deze dag niet te ontbreken,
want een beetje zichzelf respecterende auto-of
motorclub zet deze dag in haar agenda en doet
uiteraard zijn/haar uiterste best om acte de
24 présence te geven. Indien u zich als club wenst
te profileren,d.m.v. een vaste stand of standplaats, verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig
aan ons te melden, zodat we voor u een plekje
kunnen vrijhouden. Ook deze plaats is gratis.
Voor vragen, standplaats(en) reserveren,
of het bespreken van lunch/diner mogelijkheden, dient u contact op te nemen met:
Silverstone Entertainment
Tel.: 020-4973858 en vraag naar
Abel van Druten of Rob de Leeuw

Fax: 020-4976646
E-mailen kan ook:
avandruten@silverstone.nl
rleeuw@silverstone.nl

Adres:
Silverstone Indoorkarting / Lasergames /
Partycenter
Weerenweg 21-23
1161 AE Zwanenburg

Tel.: 020-4973858
Fax: 020-4976646
E-mail:avandruten@silverstone.nl
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Program: 2010 Riviera Cobra Happening
For the first time in France,
an international Cobra meeting will be held
on the
7th, 8th & 9th of May, 2010
On Friday may 7th:

We will welcome you on the wide tennis & stadium parking’s at the bottom of the charming
village of Ramatuelle from 2 to 6pm. There, you will take it easy to meet again your friends, relax,
check in your hotel, visit the village or have a look at the absolutely wonderful nearby site “Les
Moulins de Paillas”…
By 7pm, a cocktail will be offered by the Mayor of Ramatuelle and we will then go to our hotel
for the evening meal and soirée during which the Millstatt Cobra Happening film will be shown
and the program and road books for Saturday and Sunday will be presented amongst other entertainments.

On Saturday may 8th:
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We will leave the hotel by 10am and go for a drive to reach Ste Maxime and get to Port Grimaud
following the seafront. On the way, do not miss the little shift to the wonderful sea sight point
indicated on the map, near the “Col de Gratteloup”! Then we will be welcomed amongst the Harley
Davidson’s on a wide parking reserved for us by our friends Euro Festival organizers from 12 to
2pm in Port Grimaud, a typical marina village where meals are available in many restaurants and
sandwich shops. After this friendly pause, a fantastic road through the “Massif des Maures” will
lead us to Le Lavandou from where we will follow the sea side to the nice town Cavalaire. On your
way, you can leave the main road and climb to the “Col du Canadel” where you will enjoy another
absolutely fantastic sea view overlooking the coast and islands: not to be missed! In Cavalaire, we
will display our cars on a sea front parking from 5pm, enjoy the sun, maybe go for a little shopping
and have a welcome cocktail. Then, we will go back to the hotel for dinner and rock’n roll dancing
soirée. The overall distance achieved during this day trip will be about 160km.

On Sunday may 9th:

The gorgeous Verdon glens will be our destination, so prepare to enjoy a lot of fine and quiet
turning Cobra roads as well as many breathtaking landscapes!
We suggest leaving hotel by half past 9am to reach the end of south glens road by mid day for
lunch in one of the restaurants or sandwich bars by the castle of the tiny village of Aiguines on the
shore of the Ste Croix lake.

From here, you’ll have to choose between two options: the big game with the north glens route
even more impressive than the south one but a bit longer too, or the shorter way, slightly less outstanding but 90km shorter…
Anyway, both routes will rejoin by 5pm in Les Arcs sur Argens at the “Maison des Vins de Côtes
de Provence” for a very friendly (but moderate for drivers…) fine local wine tasting session…and
maybe a surprise…
Then another very nice small road winding through the “massif des Maures” will allow us getting back to our hotel for our last dinner and soirée together. The overall distance achieved during
this day trip will be 250 or 340km depending on your own choice.
More info : www.ramatuelle-tourisme.com & www.cavalaire.fr

Als je dit hebt gelezen en het begint toch te kriebelen. En je wilt alsnog wilt deelnemen
aan dit “TOP” evenement, neem dan contact met mij op.
Mvg, Rocco Jansen
Evenementencoördinator Cobra Club Nederland, events@cobraclub.nl of 0162 – 517740
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CO2-belasting en Kilometerheffing
Is een Cobra met V8 nog haalbaar?
Voor iedere Cobra liefhebber die nog gaat
bouwen of al aan het bouwen is, is de nieuwe
Wegenverkeerswet van 1 mei 2009 met wijzigingen t.a.v. de voorwaarden waaraan een
(zelfbouw) voertuig moet voldoen om op de
Nederlandse weg toegelaten te worden een hele
kluif.
Met hulp van deskundigen en/of bedrijven
zoals Nitrade of Dax Benelux is het nog steeds
haalbaar.
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Maar er zit nog een adder onder het gras. Degenen die gaan bouwen en/of aan het bouwen zijn,
zullen uiteindelijk na de keuring te maken krijgen
met de belasting op voertuigen.
De overheid is erg hard bezig de “verfoeide” BPM
geleidelijk aan af te schaffen en daarvoor in de
plaats de CO2 belasting in en op te voeren. Tevens
wordt de wegenbelasting afgeschaft en zal er hiervoor een CO2 belasting komen die in de kilometerheffing versleuteld wordt.
Maar is dat voor de gemiddelde Cobra bouwer een
zegen?
Neen. De huidige belasting op Cobra’s is laag
omdat de BPM berekend wordt op basis van oude
auto’s waarop zij gebaseerd zijn. Tevens wordt nu
voor de wegenbelasting het (lage) gewicht gehanteerd. Dit alles gaat vanaf 2013 wijzigen.

door Dick Vesters

Gelukkig kan men tot 2013 nog kiezen om te kiezen voor de BPM heffing of CO2 heffing.
Waarom schrijf ik “gelukkig”? De BPM-heffing is nl.
een stuk voordeliger. De BPM wordt geheven over de
nieuwwaarde (catalogus) van het voertuig. In het geval van een replica Cobra vaak een oude Ford Scorpio
of Jaguar.
Vanaf 2013 is er enkel de CO2 belasting op voertuigen die op de Nederlandse weg toegelaten worden.
Tussen 2013 en 2018 wordt deze CO2 belasting in
plaats van BPM geheven. Wat de politiek met deze
CO2 belasting gaat doen na 2018 is nog onbekend.
Het wel of niet volledig ingevoerd zijn van de kilometerheffing zal hier zeker invloed op hebben.
En vergeet niet dat de voertuigbelastingen minmaal op peil zullen blijven zoals afgesproken in de
2e kamer. En dat betekent dat er 8 miljard euri (plus
inflatie) jaarlijks door de automobilisten opgehoest
moet gaan worden.
In mijn ogen zal de CO2 belasting dan ook gewoon
blijven bestaan vanwege milieu aspiraties van de
politiek.
Maar wat betekent dat nu in de praktijk ?
Vanaf 2013 is er enkel CO2 belasting op voertuigen
die voor het eerst in NL worden toegelaten. De CO2
belasting kent 3 schijven. Tot 110 gram/km (benzine) betaal je niets. Schijf 1 loopt van 110 tot 180,
schijf 2 van 180 tot 270, en schijf 3 is alles boven 270.
Zoals in het staatje te zien is, wordt een Cobra
met moderne V8 inclusief alle emissie maatregelen
onbetaalbaar!

Auto
Ferrari
Aston Martin Vantage
Maserati Gran Cabrio
BMW M3
BMW 335i
Jaguar XJ 5.0 V8
Jeep Commander Hemi
Cobra met 2010 BMW blok

üü
pk
V8
V8
V8
V8
6 cyl turbo
V8
V8
6 cyl turbo

Benzine -- CO2 toeslag
schijf 1 => 0 - 110 gram CO2
schijf 2 => 110-180 gram CO2
schijf 3 => 180 - 270 gram CO2
boven 270 gram CO2

tarief 2010 tarief 2013
0
0
35
95
120
286
278
667

Basis tarief kilometer heffing
CO2 toeslag => C Label
CO2 toeslag => G label
Spits toeslag

6,7 cent
2,7 cent ?
12,3 cent ?

460
380
440
420
306
385
322
306

CO2
gr/km
299
358
354
295
218
264
368
209

CO2 belasting
in euro - 2010
21.312
37.714
36.602
20.200
7.010
12.530
40.494
5.930

CO2 belasting
in euro - 2013
48.408
87.761
85.093
45.740
14.193
27.349
94.431
11.619

bedrag per schijf bedrag per schijf
0
0
2.450
3.325
10.800
25.740
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CO2-belasting en Kilometerheffing
taalbaar! Zelfs een hypermoderne V8 van Jaguar met
“slechts” 264 gram CO2 kost een slordige € 27.349
aan belasting.
Zelfs de meest geavanceerde BMW 6-in-lijn met
306 pk met 1 turbo en 7-traps DCT versnellingsbak
die in januari 2010 gelanceerd is, heeft altijd nog 209
gram CO2 uitstoot. Dit motorblok is speciaal ontworpen voor minimale CO2 uitstoot, gaat je nog altijd
€ 11.619 kosten aan belasting. En vergeet niet dat dit
BMW blok ook een aardige duit kost.
Maar wat betekent dit voor voertuigen die het land
inkomen met een buitenlands kenteken?
In maart 2009 heeft de tweede kamer hierover
vragen gesteld. De regering meldde toen dat de regeling van CO2-heffing voor auto’s die voor 1 februari
2008 waar ook ter wereld op kenteken zijn gezet
niet geldt.
Dit roept natuurlijk direct de vraag op
“Welke belasting gaan deze voertuigen
betalen?” Vooralsnog kan men
tot 2013 kiezen voor de
BPM. Voor 2013 zal de
politiek hier zeker een
uitspraak over gaan doen.
Hier is het laatste woord
nog niet over gezegd en kan
(met een ander kabinet) nog
alle kanten op gaan.
Informeer bij de RDW voordat je een Cobra gaat importeren.

Met de introductie van de CO2 belasting wordt het heel erg kostbaar om in Nederland
een Cobra replica met V8 op de weg te krijgen.
Zie het staatje onderaan pagina 32 voor enkele
voorbeelden.

Wat een volgend kabinet gaat besluiten mbt de
CO2 belasting is onzeker, wel willen alle partijen de
milieuvervuiler belasten dus ik verwacht eerder een
verhoging dan een verlaging van deze belasting, al
was het maar om een bijdrage te leveren aan het
begrotingstekort.
De kilometerheffing
Dit miljarden verslindende project zal ons allen
nog lang bij gaan blijven. Als je Cobra van voor 1
januari 1998 is, een klassieker dus, betaal je geen
kilometerheffing volgens het huidige kabinet. Ik
moet nog zien of dit in de toekomst zo blijft. Zeker als
een groot aantal mensen een auto van voor 1 januari
1988 gaat aanschaffen zodra zij zien dat het basistarief inderdaad een BASIS tarief is.
Naast dit basistarief komen CO2 toeslag, spits
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door Dick Vesters (vervolg)

toeslag, stad toeslag, etc. en wat de landelijke politiek
nog gaan verzinnen de komende jaren.
Volgens goede bronnen zou de CO2 toeslag voor
vervuilende motoren, denk aan een V8 met G label,
zomaar eens een verdubbeling van de kilometerheffing kunnen betekenen.
De ambtenaren zitten ook te broeden op een berekeningsmethode voor voertuigen waarvan de CO2
uitstoot niet bekend is. Ingrediënten voor een dergelijke berekening kunnen zijn volume (cc), pk, gewicht
voertuig, % CO2 (indien bekend), injectie of carburateur, elektronische ontsteking zodat alle voertuigen
vanaf 1998 ingedeeld kunnen worden t.b.v. de CO2
toeslag.
Dat alles omdat de vervuiler moet betalen en omdat die 8 miljard euri (10 in 2018?) er hoe dan ook
29
moet komen.
Stel dat we vanaf 2018 voor een Cobra met gemiddelde V8 met carburateur met G label voor de CO2 19
cent per kilometer moeten gaan betalen dan is
dat voor 3000 km op jaarbasis een kleine
€ 570.
De wegenbelasting is nu tot
950 kg € 304 (Pilgrim met V6);
tot 1050 kg € 400 en tot 1150kg
€ 492. (Dax met V8).
Hoe het allemaal precies gaat
uitpakken zal vooral in het
volgende kabinet beslist gaan
worden. Blijf daarom de politiek op
dit onderwerp nauwlettend volgen.
“Leuker kunnen wij het niet maken” zegt de belastingdienst.
“Stem met je Cobra hart” zeg ik!
Met vriendelijke Cobra groet,

Dick Vesters
Secretaris en Technische Commisie CCN

Zie voor CO2 belasting:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/30543-bpmen-CO2-heffingen-2010-2013.html
en voor BMW 6 cilinder N55 blok:
http://www.bmwblog.com/2009/05/26/the-latestbmw-engine-n55-found-in-the-bmw-5-series-gt/
kilometerheffing Nee sites:
http://www.kilometerheffing-nee.nl/
of:
http://www.vvd.nl/actueel/538/kilometerheffingno-way

Twenteland Toertocht 13 Juni 2010

Zondag 13 Juni organiseert Nitrade een toerrit voor Cobra´s en andere exoten. Verzamelen
tussen 10.00 en 10.30 uur op het terrein bij
Nitrade VOF aan de Topaasstraat 12 in Hengelo.
Koffie staat voor u klaar en wordt u door Nitrade
aangeboden.
De toerrit zal starten om 11.00 uur en voert ons
door het mooie Twenste land.
Na 60 kilometer is er een stop voor koffie en een
praatje.

Aan het eind van de rit heeft Nitrade een BBQ
geregeld
, kosten p/p € 15,00
30

Degenen die hier aan deel willen nemen dienen
zich aan te melden per e-mail info@nitrade.nl, onder vermelding “Twenteland toertocht”.
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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
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Cobra Club Nederland p/a Leo XIII-straat 33, 5171 KC Kaatsheuvel

Regel 1: gebruik
KENDALL motorolie
BORN TO PERFORM

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

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

handel-maatschappij

noviol b.v.

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

