Persbericht : Slurptax + BPM vrij bouwen !!!
Zoals u niet ontgaan is, is 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
praktijk leidt dit ertoe dat u als bouwer vele duizenden zo niet tienduizenden euro´s
moet afdragen als u een nieuw gebouwde Cobra aanbiedt bij de douane. Dit geldt ook
als u een Cobra aanbiedt die u via het buitenland (zoals de UK) op kenteken heeft laten
zetten.
Daarom hebben wij in samenwerking met Dax UK en met toestemming van de RDW
een uniek concept ontwikkeld, waardoor u als Nederlandse bouwer geen co² toeslag
en BPM hoeft te betalen. U hoeft zelfs deze Cobra niet aan te bieden via de IKS keuring,
waardoor u nog veel meer geld bespaart.
De totale besparing ligt ergens tussen de € 20.000 en € 25.000, maar kan zelfs nog
meer worden, als u een Cobra zou aanbieden die meer gram/km uitstoot.
De motorkeuze is vrij, in principe kan iedere V8 geplaatst worden, en we kunnen zelfs
een pakket aanbieden waarbij de motor niet voorzien hoeft te zijn van een
emissiebestrijdings-systeem (geen motormanagement, geen katalysators en geen
lambda sondes).
Prijzen vanaf € 8.995,= incl. BTW (Dax BNL Cobra chassis + ophanging)
Allle delen die u nodig heeft, worden door ons geleverd :
-

Dax BNL Cobra chassis + ophanging
NL kenteken
Body
Chassispakket
Elektropakket
Remmenpakket
Bouwhandleiding

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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M

et een beetje mazzel valt deze Paper
Snake nog net in 2011 in uw brievenbus
en ja, dat is laat. En toch, ik heb echt
niet zitten lanterfanten, hoor.
Wie zeker ook niet zitten lanterfanten zijn mijn
medebestuursleden. Wat er de afgelopen maanden
en weken achter de schermen door hen aan werk is
verzet voor de Internationale Cobra Meeting 2012, is
bewonderenswaardig. Dat zult u zeker met mij eens
zijn als u het artikel leest dat aan dit evenement is
gewijd. U krijgt dan alvast een voorproefje van het
programma. Ook aan de bijbehorende website is de
laatste tijd driftig gebouwd. Neem eens een kijkje,
dan kunt u het het met eigen ogen zien.
Verder in dit nummer een prachtig, rijk geïllustreerd
artikel dat wij met medewerking van het tijdschrift
“Het Automobiel” konden overnemen, waarvoor ook
hier nogmaals dank. De inhoudsopgave hieronder
toont u waar u al het moois kunt vinden.
Rest mij om u, mede namens het hele bestuur, een
goed 2012 met veel veilige cobra-kilometers te
wensen!
Ron Gillot
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De fotowedstrijd

E

ven het
geheugen
opfrissen:
In de eerste PaperSnake van dit
jaar riepen we op
tot het insturen
van foto’s om mee
te dingen naar een
prachtige prijs:
Een fotoshoot ter
waarde van maar liefst
€900,-.

4 De jury, bestaande uit bestuursleden van de
Cobraclub en Mathieu Damiens, (professioneel
fotograaf, cobraliefhebber en bovendien degene
die de hoofdprijs ter beschikking stelde) kozen als
winnaar unaniem uit:
Ton Mooren, met de foto die in dit nummer als
centerfold is opgenomen.
Commentaar van Mathieu Damiens op deze foto:
“Prachtige sfeer, compositie en belichting!”
Ton, proficiat!

Ex aequo komen op de tweede plaats:
Adrie Robbeson, Jeroen Cornelisse en Steven van der
Stroom.
Eveneens ex aequo op de derde plaats: Henk Lannoo,
Michel de Mooy en Rob de Laat.
Een eervolle vermelding kwam toe aan Lou
Schwachofer.

Wij danken alle inzenders.

Op de pagina’s 16 en 17 zijn alle ingezonden foto’s
die hebben meegedongen, afgedrukt.
Inzenders waren:
Adrie Robbeson
Arjan van der Voorde
Cors Snijders
Erik van Wanrooij
Frans Buiter
Henk Lannoo
Jaap van Westerop
Jan Koom
Jeroen Cornelisse
Joost Sleeking
Lou Schwachofer
Luc Brankaerts
Maarten Gruwel
Michel de Mooy
Nico Al
Rik Hofsté
Rob de Laat
Robin Wisdom
Steven van der Stroom
Ton Mooren
Namens het bestuur,
Ron Gillot

Bestuursmededelingen

H

Van de evenementencoördinator
et winterseizoen is weer aangebroken,
dat betekent dat Gert de Beer zijn “Cobra
kelder” weer open doet. Op het forum
vindt je hier alle info over (http://www.forum.
cobraclub.nl/), zoals de datums en welke thema/
gast er is.
Voor mij is er nu een drukke periode aangebroken
om samen met de andere bestuursleden de organisatie op poten te zetten voor de “European Cobra
Meeting 2012” en het “20 jarig jubileum van de CCN”.
In deze Paper Snake vind je hier de laatste info over.
We hopen natuurlijk dat onze leden zich massaal
zullen inschrijven, want je wilt echt deze evenementen niet missen. En vrijwilligers om ons te helpen
zijn nog steeds welkom, dus meld je aan via : info@
cobraclub.nl
Verder wil ik een oproep doen om met mij contact
op te nemen als je een “Buurtmeeting” in 2012 wilt
organiseren. Want we willen natuurlijk wel de weg
op in 2012.
En bij deze wens ik iedereen al een goed 2012 toe !
Rocco Jansen

Van de voorzitter
De ALV 2012 zal dit jaar plaatsvinden op de eerste
pubmeeting in april 2012.
Mvg,

Frank Gruwel
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Van de penningmeester
m te beginnen weer een update van de
ledenstand: momenteel zijn er 244 leden
waarvan er 9 aangegeven hebben aan het
eind van het jaar het lidmaatschap niet te verlengen. Er hebben zich ook 2 ‘aspirant’ leden gemeld
waarvoor de aanmeldprocedure nog niet is afgerond, dus we blijven redelijk op het zelfde aantal
leden hangen.
Dan over de contributie 2012: ik stuur begin 2012
een verzoek toe voor de betaling van de contributie,
zoveel mogelijk per e-mail. Graag niet eerder geld
overmaken! De contributie voor 2012 zal hetzelfde
zijn als voor 2011. Mocht je nog geen e-mail van de
CCN ontvangen hebben, dan missen we je (juiste) email adres. Geef dit dan zsm door aan penningmeester@cobraclub.nl. Ook als je twijfelt of we je laatste
/ huidige e-mailadres hebben, stuur me dan een
mailtje van dat adres.
Tenslotte een berichtje in de categorie ‘jammer’: het
is niet gelukt om voldoende bestellingen te krijgen
voor de polo- en t-shirts om een productieopdracht
te kunnen verstrekken. De huidige bestellingen
worden door mij nu als reserving bewaakt, heb je
ook interesse plaats dan ook zo’n reservering via
de webshop of rechtstreeks per e-mail aan mij. Bij
voldoende interesse zal ik alle reserveerders nogmaals benaderen en vragen of de reservering ook
daadwerkelijk omgezet wordt tot een bestelling. Of
dat op korte termijn mogelijk zal zijn, weet ik niet,
maar je hoort er dan in elk geval bij de eerstvolgende
ronde bij.
Met vriendelijke groeten,
Ad van der Burgt

5

De enige beëdigd makelaar/taxateur in sportwagens
Aangesloten bij: Verenigd Register van Taxateurs
SKO gecertificeerd
Opgemaakt volgens FEHAC-norm

Beëdigde taxaties
volgens art 7.960 BW (voorheen art. 275 WvK)

vanaf €

95,-

alle tarieven zijn inclusief BTW en eventuele reiskosten

Bij u aan huis: € 130, de 2e auto: € 100,(tegelijkertijd, op dezelfde locatie)
collecties en clubdagen op aanvraag

Ledenvoordeel:
Bij ons op de zaak ontvangt u
10 euro korting op vertoon van uw
lidmaatschapskaart

Afspraak maken?
tel. 0172-421544
info@steijntaxaties.nl
www.steijntaxaties.nl
Bronsweg 2-B, 2401 MB Alphen a/d Rijn

European Cobra Meeting 2012 & 20 jaar CCN

Dit evenem
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n een voorgaande
editie van de Paper
Snake waren we nog
niet zeker van het decor voor deze meeting.
Inmiddels kunnen we
deze locatie, Raceway
Venray, bevestigen. En
kunnen we verder gaan
met alle voorbereidingen.

het circuit plaatsvinden.

Op dit moment zijn we
in onderhandeling met
diverse hotels. De bedoeling is dat iedereen
voor zichzelf de reserveringen maakt. Want het
idee is dat je ´s morgens
opgehaald wordt bij je
hotel en ´s avonds wordt
gebracht.

Inmiddels zijn alle Cobraclubs in Europa ingelicht,
maar ook de clubs in
Amerika zullen niet vergeten worden.

In 2012 willen we het feit vieren dat de Cobra 50
jaar is en dat de CCN 20 jaar bestaat en dat doen
we op Zaterdag 1 September 2012.
We zijn op dit moment druk bezig met het
verzamelen van ideeën, onderhandelingen met
diverse organisatie/bedrijven, samenstellen
programma en etc.

Maar wat gaan we nu bieden?
Het circuit ligt in het buitengebied en is volledig
voorzien van hekken. Waarom is dit nu belangrijk? Omdat wij je nu de mogelijkheid kunnen
bieden om je Cobra(of Daytona) tijdens de nacht
achter te laten op het binnencircuit. Zelfs is er
de mogelijkheid om een pitbox te huren,maar
hiervoor geldt een kleine meerprijs.
Alle activiteiten, behalve de toerritten, zullen op

Kosten
€109,- per persoon voor de drie daagse European
Cobra Meeting
(Incl. iedere avond doorlopend buffet en entertainment)
€49,- per persoon voor het 20 jarig jubileum CCN
(Incl. doorlopend buffet en entertainment)
		
Dit is exclusief de kosten voor hotel met ontbijt.

Opmerking : Er zijn ook voldoende campings in de
omgeving, als je wilt kamperen.

Data

ECM 2012 :Vrijdag 31 Augustus 2012; Zaterdag 1 en
Zondag 2 September 2012
20 jaar CCN : Zaterdag 1 September 2012

Website

Voor registratie en meer informatie:

http://ecm.cobraclub.nl/
Bestuur Cobra Club Nederland

Concept Programma
Vrijdag:
12.00 uur
		
		
13.30u 		
		
17.30 uur
		
18.00 uur
		
19.00 uur
		
19.00 uur
20.00 uur
		
		
		
22.00-23.00u
01.00 uur

ECM 2012 Cobra deelnemers komen
aan
Stands open
Start circuit-activiteiten
Binnen circuit-activiteiten
Officieel welkom Europees Cobra
Meeting.		
Iedereen gaat naar zijn hotel en boekt
in.
Circuit gesloten, geen buitenactiviteiten
Borrel en bar geopend
Welkom + Korte uitleg dagindeling te
winnen prijzen
Doorlopend buffet
Entertainment
Bus(jes) rijden naar hotel
Bar sluit

Zaterdag (CCN 20 jarig jubileum):
09.00 uur
Ontbijt in hotel.
10.00 uur
8.30u en 9.30u 2012 ECM 2012 deel
		
nemers worden opgehaald van hotel
		
en
		
verzamelen op circuit		
10.30 uur
Uitleg programma voor CCN leden
		
plus aanhang
		
2012 deelnemers (Cobra rijders)
		
hebben de keuze uit
		
- Korte route
		
- Middellange
		
- Lange route
		
- Iedere route kent vragen en een
		
prijs voor de winnaar.
		
- Speciale activiteiten CCN deelne
		
mers
11.00 uur
CCN Dames clubleden.
		
Rondsnoeven op sieraden stand.
12.15 uur
Lunch
13.00 uur
Floriade ??

11.00 uur
13.00 uur
		
		
18.00 uur
18.00-19.00u
19.00 uur
		
20.00 uur
22.00 uur
22.30-24.00u
24.00 uur

Zondag:
9.00 uur
9.00 – 10.00
		
		
11.00 uur
		
		
		
		
17.00 uur
circuit
18.00 uur
19.00 uur
ten
19.30 uur
		
		
22.00 – 23.00
24.00 uur

CCN Heren clubleden.
Circuit activiteiten
Kofferbak verkoop
Demonstraties
Vanaf deze tijd verzamelen.
Circuit bar, terras Borrelen
Circuit gesloten, geen buiten activitei
ten
Doorlopend buffet met prijsuitreiking
Band
Bus(jes) rijden gasten naar hotel
Bar sluit

9

Ontbijt hotel
9.00u en 10.00u 2012 deelnemers
worden opgehaald van hotel en
verzamelen op circuit
Circuit activiteiten;
Binnen activiteit
Korte route
Foto – film sessie
Circuit activiteiten
Afsluiting door Parade rondes op

Circuit bar, terras
Circuit gesloten, geen buiten activitei-

Maandag:

Doorlopend buffet met korte toespraak + prijsuitreiking van deze
dag?
Bus(jes) rijden gasten naar hotel
Bar dicht

9.00 uur
9.00 – 10.00
		
		
11.00-12.00u
12.00-17:00u

Ontbijt hotel
9.00u en 10.00u 2012 deelnemers
worden opgehaald van hotel en
verzamelen op circuit
Terugreis naar huis
Verdere afbouw en opruimen
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The Circuit:
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Legend:
1.
Party rooms (2x ca 250 persons) è Diner,
drinks, band, etc.
2.
Outside terrace (watch the Cobra’s and
other 		
activities)
3.
Pedestrian pathway to and from innner cir
cuit.
4.
Inner oval circuit è Cobra parking, show
line
5.
Outer oval circuit è all kinds of individual
Cobra activities
6.
Inner oval terrain è all kinds of Cobra and
non-Cobra stands and activities
7.
Inner large oval terrain è consists of kart
track and off-road bicycle track è
not decided what activities we are going to
do here
8.
Cobra only entrance for parking on inner
oval
9.
Entrance and non-Cobra car park
10.
Pit boxes è special parking (extra cost per
Cobra)
11.
No go area (for safety reasons)
The circuit lies next to the N277
Signs point you in the right direction.
Navigation (TomTom)
City:
Street
Nr.:

Venray / Ysselsteyn
Peelweg
43
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Oval Circuit Venray
1

Terrace

2
Pedestrians
pathway

Spectators Tribune

8

Entrance
Gate,
Parking

Cobra entrance

11 No go area

3

4
6

5

6
6

4

4
7

Cobra parking

5
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Pit boxes

Food,
Drinks,
Diner

Cobra activities
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D

e Cobra is altijd een goed onderwerp van
gesprek. Zo ook toen ik in Mei van dit jaar
met een zakenrelatie zat te praten. Toen
hij me vertelde me dat “een goede bekende van
‘m” Cobra’s bouwt in Duitsland, was mijn interesse snel gewekt.
Deze “goede bekende” was niemand minder dan de
firma Weineck, ons allen niet geheel onbekend! Na
wat heen en weer bellen was een bedrijfsbezichtiging bij Weineck snel afgesproken; men
wilde ons graag ontvangen.
Er was ook niet veel voor nodig om een
groepje enthousiastelingen te vinden die
graag mee wilden gaan richting het Harzgebergte, want daar zit Weineck.
Een busje was snel gehuurd en een goed
gevulde koelbox, voor de inwendige
mens, maakten het feest compleet.

We werden hartelijk ontvangen, die vrijdagmiddag.
De werkplaats stond vol met Cobra’s, sommige voor
onderhoud, maar er stonden er ook enkele in opbouw. Wat daarbij opviel was het enorme frame wat
er voor de auto gebruikt word. Daarbij zou je denken
dat het loodzwaar is, maar de hele achterbrug til je
inclusief de ophanging en banden, in je eentje op.
Het motorblok wordt ook in eigen huis gemaakt. Het
gietwerk komt uit de Verenigde Staten en dat wordt
dan helemaal in huis bewerkt, werkelijk schitterend
om al die onderdelen op de werkbank
te zien liggen. In het verleden werden
de blokken geheel ingekocht in de USA,
maar het kwaliteitsniveau voldeed niet
meer aan de eisen van Weineck, vandaar dat men ze nu zelf bouwt.

...dat de
kans groot
is dat je
boven in
een boom
eindigt...

Weineck is een klein bedrijf en houdt
zich al jaren bezig met het tunen van
Cobra’s. De oprichter is enkele jaren
geleden overleden en het bedrijf wordt
nu voortgezet door zijn dochter met enkele zakenpartners.
Men bouwt werkelijk de hele auto in eigen huis, van
chassis tot body. Zelfs de velgen worden uit vol materiaal gefreesd, omdat deze anders de enorme vrijkomende krachten niet kunnen verwerken.
Want dat de karretjes power hebben werd ons al
snel duidelijk. Je kunt kiezen tussen een 700- of een
1200-PK versie. Feit is dat de meeste klanten kiezen
voor de 1200 PK-versie, ze nemen daarbij de meerprijs van 1,5 Ton op de koop toe.
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Helaas was het niet mogelijk om een
proefritje te maken in één van deze juweeltjes. Ook aspirant-klanten moeten
in eerste instantie naast de chauffeur
plaatsnemen. Het vermogen is zo groot
dat de kans groot is dat je boven in een
boom eindigt als je het gaspedaal te
enthousiast bedient. We moesten het doen met het
stationair horen draaien van de Cobra, maar dat is
ook geen straf, wát een sound!
Na een bezoek van drie uur gingen we, afgevuld met
geweldige indrukken, weer huiswaarts. Het was een
super-ervaring en de firma Weineck was zéér gastvrij, waarvoor onze hartelijke dank!
Ik denk dat tien Cobra-fanaten enorm mooie dromen
gehad hebben die nacht…..
Rob Peters
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Tremec TKO 500 controleren vóór de montage in je Cobra...
door Steven van der Stroom

E

en toploader 4-bak is een geweldig ding,
Maar niet als je ook veel lange stukken
rijdt. Dus een 5-bak-wens is al snel geboren. Tja, wat neem je dan? Je komt al snel bij de
firma Tremec uit.

14

Even bestellen in Amerika denk je dan, maar dat
duurt wel even... Een belletje hier en een mailtje
daar en ja hoor, na een maand of 3 gaat de bel en dan
kan de ombouw beginnen. Wat een feest, wel even
de aandrijfas en de ophanging aanpassen natuurlijk.
Al met al een dag of twee werk, dat valt dus wel weer
mee.
Proefgereden en gelukkig alles OK!

De Rode Kruis rally gereden met de cobra en met de
5-bak, helemaal goed, Bij ca 2300 rpm, 150kmh, top
dus. Helaas vanaf de helft alleen in z’n 2e en in z’n
4e versnelling. Geen 1e, 3e en 5e versnelling meer in
de nieuwe TREMEC (ca. 3000km). De pook met geen
mogelijkheid naar voren te krijgen en soms dan weer
wel... Om moedeloos van te worden; gelukkig heeft
de 427 side oiler heeeel veeeel koppel.

WAT BLIJKT:
Onze Zuid-Amerikaanse (want daar wordt-ie gemaakt) Tremec vrienden, hebben de inwendig aangedraaide boutjes van het schakelmechanisme NIET
geborgd en/of vastgezet met Loctite.
Er lagen 2 stalen bouten los in de bak achter de schakelgaffel (zie foto). (NET NIET IN DE BAK GEVALLEN
DUS, PFFFF) Daardoor kon de gaffel niet meer naar
achteren en de pook dus niet meer naar voren. Toch
maar even een belletje naar TREMEC, nog NOOIT
gebeurd uiteraard, echt “the First time...”
Enfin, de bak er weer af of de carrosserie even een
beetje openzagen om erbij te kunnen. Het werd het
laatste, de boel gedemonteerd, weer vastgezet met
Loctite en: weer als nieuw. Geen problemen meer
gehad daarna.
Dus ga je voor een Tremec TKO: Vóór het monteren
op de auto, eerst even het dekseltje met de pook eraf
en met alle interne boutjes geborgd met Loctite er
weer op, scheelt veel werk achteraf en ergernis.
Geniet van de zomer en van een zorgeloze 5-bak!
Met vriendelijke groetjes,
Steven van der Stroom

Leveranciers en uitvoering
Montage, uitzoekerij en maatwerk productie:
Steven
American Powertrain: Tremec TKO 500
Unicardan in Halfweg: aangepaste as
Summit Racing: Lichtgewicht vliegwiel en centerforce koppeling
PaperSnake 4, december 2011

REPLICA'S

•

KITS

•

V8 ENGINES

•

PA RTS

FEEL TH E P OWE R

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

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

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

• Leverancier van Chevy/Ford V8 motoren.

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

To p aa s s t r aa t 1 2

• Side Pipes en specials worden in eigen huis
geproduceerd.

een handje.

•

755 4 T H H e n g e l o

•

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

w w w.nitrade.nl
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...and the winner is...

.

Ton Mooren

met deze sfeervolle foto van zijn Superformance Cobra!

(Dit artikel is met welwillende toestemming overgenomen uit: “Het Automobiel” Klassieker Magazine)

Racer met een groot hart
AC Cobra 1962-1966

Door Ignatius de Bakker • Fotografie m.m.v. Henry Soenarko

Zelden was een combinatie van een Britse auto en een Amerikaanse V8 zo legen darisch als de AC Cobra. Wij fotografeerden een echte Cobraracer en belichten de historie van deze kleine Brit met het grote Amerikaanse hart.

I

In 1919 startte AutoCarrier Ltd met de productie van automobielen,
later werd de naam gewijzigd in AC. Begin jaren vijftig had AC dringend behoefte aan een nieuwe auto. De gebroeders Hurlock, die de
directie vormden van AC, wendden zich tot John Tojeiro. Deze had een
buizenchassis ontworpen voor een zekere David Cliff, die in zijn vrije
tijd met een MG Cooper racete, waarvan hij de carrosserie, geïnspireerd door de 1949 Ferrari 166 mm, zelf had ontworpen. Cliff wilde
een snellere auto met een zescilindermotor van Bristol. Cooper wilde
hiervoor echter geen chassis bouwen en Cliff stapte daarom naar John
Tojeiro die hem het chassis leverde. Cliff monteerde er de lichte carrosserie van zijn MG Cooper op en daarmee ontstond de TojeiroBristol, die zeer succesvol was in verschillende wedstrijden. AC verzocht Tojeiro om hen een chassis te leveren dat identiek was aan dat
van Cliffs wagen. De carrosserievorm van Cliffs auto werd eveneens
door AC overgenomen.
Tijdens de Motor Show van Earls Court in 1953 kon het publiek kennis maken met de AC Ace. Op het door Tojeiro ontworpen ladderchassis stond een door AC aangepaste versie van Cliffs carrosserie.
De neus was sierlijker geworden, terwijl de ronde achterzijde was vervangen door een wat hoekiger versie met een grotere kofferruimte,
maar in grote lijnen zag de auto er nog hetzelfde uit: slank en elegant. Hierin werd de tweeliter zescilinder van eigen fabrikaat gemonteerd, goed voor 85 pk. Opvallend was de montage van dwarse bladveren en draagarmen voor en achter. De Ace was daarmee de eerste
Britse auto met onafhankelijke wielophanging rondom.
Op de Earls Court Motor Show van 1954 kreeg de Ace een gesloten
zusje in de vorm van de Aceca. Wij beschreven deze auto in Het
Automobiel van april 2010.
De klanten van AC wilden echter meer vermogen en de snelste manier om aan die vraag te voldoen was de montage van een
Bristolmotor, die vanaf 1955 een plek vond in het vooronder van de
Ace. Deze tweeliter zescilinder was een verbeterde versie van de vooroorlogse BMW 328-motor en leverde 122 pk. In de eveneens van
Bristol afkomstige versnellingsbak waren de drie hoogste versnellingen gesynchroniseerd.
Vanaf 1957 werden de trommelremmen vervangen door schijfremmen.
In 1959 werd aangekondigd dat de Bristolmotor uit productie zou gaan
dus AC moest uitkijken naar een andere motorleverancier. De keuze
viel op Ford, die een 2.6 liter grote, 90 pk sterke, zescilinder voor haar
Zephyr beschikbaar had. Afhankelijk van de uitvoering leverde de door
Ruddspeed bewerkte motor 120 tot 170 pk. De Ace met Fordmotor,
die eind 1961 leverbaar werd, maakte echter weinig vrienden,want
slechts 36 exemplaren vonden een koper. Ondanks het sportieve succes bleek de Ace voor AC geen commercieel succes. Tussen 1953 en
1962 produceerde de kleine fabriek in Thames Ditton 732 Aces en 327
Aceca’s, maar zij leverden nauwelijks geld op. De dagen van AC leken
geteld...
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REDDING

UIT DE

STATES

De onverwachte brief van de Amerikaanse coureur Caroll Shelby, die
in september 1961 bij AC Cars op de deurmat viel, leidde de ommekeer in het bestaan van AC in. De op 11 januari 1927 in Texas geboren Carroll Shelby was erg onder de indruk van de sportieve prestaties van de Ace in Amerika. Hij voorzag grotere mogelijkheden voor
de Ace wanneer er een Amerikaanse V8 in gemonteerd zou worden.
Shelby was een succesvol autocoureur, die in de Tweede Wereldoorlog
werd opgeleid tot piloot van een ‘vliegend fort’, de beroemde Boeing
B17. Na de oorlog richtte hij aanvankelijk een transportonderneming
op, maar in 1952 zag hij meer in een bestaan als kippenboer. Daarmee
verdiende hij goed geld, maar door de uitbraak van een epidemie werd
hij volledig geruïneerd. Hij maakte zijn talent als autocoureur te gelde, met als hoogtepunt de zege in 1959 op Le Mans, waar hij met Roy
Salvadori voor Aston-Martin de eindoverwinning binnenhaalde. Toen
zijn racecarrière door een hartkwaal vroegtijdig ten einde kwam, besloot hij zelf auto’s te gaan bouwen. In de bewuste brief verzocht hij
AC een aangepaste versie van de Ace te leveren, die een Amerikaanse
V8 kon huisvesten. Enkele weken later werd er bij AC een krat bezorgd met daarin een motor van Japanse makelij. Tenminste, dat
dachten ze bij AC, want de onbekende afzender was ‘FoMoCo’, dat
moest wel Japans zijn. Het krat bleek de nieuwe 4.2 liter 260 V8-motor van de Ford Motor Company te bevatten en dat was zelfs voor
Shelby een verrassing. Hij had immers van Ford de toezegging gekregen dat hij over de 3.6 liter 221-motor kon beschikken.

ACE

WORDT

COBRA

Caroll Shelby maakte kort daarop zijn opwachting in het Engelse
Thames Ditton, waarna de eerste AC Cobra in relatief korte tijd kon
worden opgebouwd en uitgetest. In februari 1962 werd deze auto naar
Amerika verscheept.
Hoewel de Cobra door velen wordt gezien als een Amerikaanse sportwagen is deze toch echt Brits. AC bouwde namelijk de complete auto, echter zonder de motor. Het chassis is in principe gelijk aan dat
van de Ace 2.6, echter met aanpassingen om de grotere V8 te kunnen
huisvesten en om de extra krachten van dit blok te kunnen weerstaan.
Vooral de bevestigingspunten voor de triangels van de wielophanging
werden versterkt, evenals de motorsteunen. Ook de bevestiging van
de achterbrug en de afstemming van de bladveren werden gewijzigd.

De op 11 januari 1927 in Texas geboren
Carroll Shelby was erg onder de indruk van
de sportieve prestaties van de Ace in
Amerika.
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De Cobra kreeg vier onbekrachtigde schijfremmen die beter vertraagden dan de combinatie van schijven voor en trommels achter van
de Ace. Ook de body met de aangepaste neus werd nagenoeg ongewijzigd van de Ace 2.6 overgenomen. Doordat de Cobra geen spaakwielen verdroeg (door het enorme vermogen op de wielen), moesten
er grotere lichtmetalen velgen worden gemonteerd. Deze maakten de
montage van bredere spatborden noodzakelijk. De eerste Cobra’s hadden nog sierlijke spatbordverbreders, de latere 427 Cobra’s kregen
pas echt een ‘vet’ uiterlijk door de enorme wulpse spatborden die het
oorspronkelijk zo ranke model opvallend goed bleken te staan.
Overigens werden de Cobra’s op smalle standaard wieltjes naar de
andere kant van de oceaan getransporteerd. Pas daar kwamen de motor in en de brede wielen onder de auto. De AC Cobra’s voor Amerika
kregen specifieke chassisnummers, beginnend met de letters CSX. De
C en S staan natuurlijk voor Caroll Shelby, maar over de x bestaat wat
onenigheid, afhankelijk van degene aan wie je de betekenis vraagt. In
Amerika wordt verteld dat de x staat voor ‘Experimental’, zoals bij zovele auto- en vliegtuigfabrikanten. Maar in Engeland wordt vastgehouden aan de betekenis ‘Export’ voor de X.

COBRA:

GEEN SLANG

Caroll Shelby kwam zelf met de naam Cobra voor zijn sportwagen. De
auto is niet vernoemd naar de slang, maar komt voort uit een droom
van Shelby, waarin hij de naam Cobra op de motorkap van zijn wagen
had zien staan. Cobra bleek echter al in gebruik bij Crosley, een
Amerikaans bedrijf dat motoren bouwde. Zij gebruikten deze naam als
aanduiding voor een motor waarvan de nokkenas kopergesmeed was
(in het Engels ‘copper bras, geknipt en samengevoegd tot Co + bra =
Cobra). Ford ontdekte dat de naam niet was vastgelegd, zodat Shelby

De FIA 289-motor levert in deze Cobra 425 pk
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Gaten in de achterruit moeten voorkomen dat deze eruit geblazen wordt

Achter het kleine achterklepje zit de enorme tank met twee benzinepompen

Productiecijfers
Cobra Mk 1 (260): Februari 1962 tot begin 1963: 75 exemplaren, waarvan 14 in wedstrijdversie.
Cobra Mk II (289): Begin 1963 tot oktober 1964: 579 exemplaren, waarvan 64 in wedstrijdversie.
Cobra Mk III (427): oktober 1964 tot december 1966: 260 exemplaren,
plus 55 in wedstrijdversie.
AC289 Sports: april 1966 tot februari 1969: 27 exemplaren, waarvan 8
stuks linksgestuurd.

Technische gegevens (straatversies)
Type:
Cobra 260
Cilinderinhoud in cc
4.261
Vermogen pk/rpm
260/5.800
Max. koppel in Nm/rpm
365/4.800
Wielbasis in cm
228,6
Spoorbreedte voor in cm
130,8
Spoorbreedte achter in cm 133,3
Lengte in cm
384
Breedte in cm
154
Hoogte in cm
124
Gewicht in kg
916
Acceleratie 0-100 km/h (sec) 5,5
Topsnelheid in km/h
233

Cobra 289
4.722
271/5.750
423/4.500
228,6
130,8
133,3
384
154
124
1.050
5,6
222

Cobra 427
6.998
410/6.000
651/3.700
228,6
142,2
142,2
396
172
124
1.147
4,2
266
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hem kon gebruiken voor zijn auto’s. Pas daarna is het beroemde embleem met de slang ontworpen dat op alle door Shelby geprepareerde auto’s een ereplaats kreeg. Shelby verkocht in 1965 de naam
‘Cobra’ aan Ford, die de naam voor de snelle versies van de Mustang
wilde gaan gebruiken.

STERKER,

ZWAARDER EN SNELLER

De Cobra’s werden vernoemd naar het motortype dat erin gelepeld
was. De cijferaanduiding komt voort uit de cilinderinhoud in cubic inches. De eerste Cobra was voorzien van een 260 Ford V8, een 260 cubic inch (4.2 liter) met een exacte cilinderinhoud van 4.261cc en een
vermogen van 264 pk. De eerste vijfenzeventig exemplaren van de
Cobra waren voorzien van deze motor. Vervolgens werden de volgende 51 exemplaren voorzien van een 289-motor, een 4.7 liter (289 CI,
4736cc, 300 pk). Deze 126 auto’s werden uitgeleverd als Mark I-modellen, nog voorzien van een dwarse bladveer achter en een plat
stuurwiel met het originele driespaaksdesign van de eerdere AC-modellen, waarbij de spaken gelijk door het stuur verdeeld waren. Vanaf
begin 1963 werd de Cobra voorzien van een tandheugelstuurhuis, die
de worm en rolversie verving. Hiertoe moest AC de neussectie ingrijpend aanpassen om ruimte te kunnen bieden aan de andere stuurinrichting, met kortere draagarmen en verder uit elkaar staande draaipunten. De Cobra’s met deze stuurinrichting staan bekend als Mark
II, waarvan er 528 exemplaren gefabriceerd werden. De laatste bladgeveerde Cobra’s voor Amerika verlieten in november 1964 de AC-fabriek, terwijl de laatste exemplaren voor Europa in de zomer van 1965
gebouw werden. In oktober 1964 werden de eerste Mark III-modellen
aan Shelby geleverd. De voor- en achterwielophanging met dwarse
bladveren waren vervangen door driehoekige draagarmen met
schroefveren en telescoopschokdempers. Onder de motorkap lag een
427-zevenliter motor (427 CI, 6998cc, 400 pk). Het chassis was versterkt en door de dikkere langsleggers (100 i.p.v. 76 mm) iets zwaarder geworden. Hiermee dacht Shelby een onverslaanbaar wapen te
hebben in de strijd om het wereldkampioenschap. Er werden 51 exemplaren gebouwd, te weinig voor de gewenste homologatie als GT.
Daarom werd besloten de auto’s aan te passen voor gebruik op de
weg. Het zou de ultieme en laatste versie van de originele Cobra worden. Eind 1966 leverde AC de laatste exemplaren voor de 427 aan
Shelby. Caroll Shelby had inmiddels zijn interesse - op verzoek van
Ford - verplaatst naar de ontwikkeling van de GT40 en de bouw van
de snelle uitvoeringen van de Mustang, die als Shelby 350 verkocht
werden. Door het terugtrekken van Shelby uit het Cobraproject en de
verkoop van de naam aan Ford moest AC een oplossing vinden om te
kunnen doorgaan. De laatste exemplaren van de originele Cobra uit
de jaren zestig werden als AC 289 Sports volledig bij AC zelf gebouwd.
Deze auto had het chassis met schroefveren van de 427, waarin de
‘kleine’ 4,7 liter uit de 289 gemonteerd werd. Volgens AC voldeed deze motor ruimschoots aan de wensen van de beoogde Europese klanten. De carrosserie was een iets smallere versie van de vette 427-body. De chassisnummers van de AC289-serie begonnen niet met ‘CSX’,
maar met de letters ‘COB’, de eerste AC 289 had chassisnummer COB
6101.

DE COBRA

IN DE AUTOSPORT

Het debuut van de Cobra in de autosport vond plaats in oktober 1962
tijdens de drie uursrace van Riverside, waarin Billy Krause met pech
uitviel. Shelby zelf had drie doelen met het racen van de Cobra. Hij
wilde niet alleen de A-klasse van het SCCA (Sports Car Club of
America) winnen, maar ook het USRRC (US Road Racing
Championship) en het wereldkampioenschap voor constructuers van
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De auto is niet vernoemd naar de slang,
maar komt voort uit een droom van
Shelby, waarin hij de naam Cobra op de
motorkap van zijn wagen had zien staan.

Na een zesuursrace op volle kracht is niet alles even schoon
meer in de cabine

de FIA. De Cobra werd in de wedstrijdsport achtervolgd door problemen, vooral met de koeling en de wegligging. In 1963 debuteerde de
Cobra tijdens de 12 Uur van Sebring in een officiële FIA-wedstrijd,
waarin Phil Hill in een Cobra elfde werd. Voor de 24 Uur van Le Mans
was het eigenlijk nog te vroeg voor de Cobra. Shelby liet daarom twee
auto’s bij AC bouwen met een coupé-achtige hardtop. Zij werden niet
door Shelby of Ford ingeschreven, maar reden onder de naam van AC
Cars en van Shelby’s dealer aan de oostkust, Ed Hugus. In geval van
falen zou dit niet Shelby of Ford worden aangerekend. Terwijl de door
AC ingeschreven Cobra uitviel, klasseerde de andere Cobra zich na 24
uur als zevende overall. Deze Le Mansversie vormde de voorbode van
de race-Cobra voor 1964, die ‘FIA-roadster’ werd genoemd. Shelby liet
officiële Cobrateams in 1964 en 1965 aan alle grote Europese wedstrijden deelnemen. Ondanks de regelmatige pech werd het GT-kampioenschap beide jaren door Shelby binnengehaald. In 1964 was dat
met de Cobra Roadster, al dan niet voorzien van een aërodynamische
hardtop. In 1965 behaalde de Cobra Daytona Coupé het internationaal
kampioenschap om de constructeurstitel in de GT-klasse (groep 3).
Van deze Daytona Coupé werden zes exemplaren gebouwd, uitsluitend
voor competitiegebruik en dus niet voor het publiek te koop. Met de
komst van de zevenliter motor eindigde de inzet van officiële Cobra’s
door de fabriek. Deze versie werd uitsluitend ingezet door privé-teams,
met wisselend succes. In de tweede helft van de jaren zestig domineerden Cobra’s de A-klasse van de Amerikaanse SSCA-wedstrijden.
De Cobra was vanzelfsprekend een flinke kluif voor de coureurs. De
korte wielbasis, het lage gewicht en het enorme vermogen leverden
een spannende cocktail op. Op langzamere circuits had de auto te weinig grip (of te veel vermogen) bij het uitkomen van de bochten, op
snelle circuits werd de Cobra gehinderd door de mindere aërodynamische vormgeving ten opzichte van de concurrentie. Desondanks was
de Cobra succesvol en vooral erg geliefd bij het publiek. Wie ooit een
op de limiet rijdende Cobra heeft gezien of gehoord weet wel waarom. De harde rauw brul uit de vuistdikke uitlaten hebben directe gevolgen voor je ingewanden en een Cobra in vierwieldrift op hoge snelheid boezemt enorm ontzag in. Het is zonder meer één van de spectaculairste racewagens aller tijden.

Hier moet hard gewerkt worden voor een goede klassering

Dit artikel wordt opgesierd door de auto van David Hart, die sinds 2009
met deze auto uitkomt in diverse historische evenementen. De passie van
David voor de autosport begon in zijn jonge jaren. Hij was gefascineerd
door de Zakspeed Escort met zijn vlammende uitlaat en de mooie entourage uit het begin van de jaren zeventig, waarin de gevierde rijders
met hun campers van circuit naar circuit reden. In 2007 kwam David uit
in de Le Mans Series met de Dome van Jan Lammers en Jeroen
Bleekemolen. In het voorprogramma van deze serie reden de prachtige
klassiekers van het Classic Endurance Racingkampioenschap. David genoot nu weer van deze historische racers, vooral omdat hij in 2007 met
Hans Hugenholtz in een Shelby Mustang de Spa Six Hours had gewonnen. Hij herinnert zich die Mustang als ‘een Rijnaak’. Vergeleken met de
moderne racewagens die hij gewend was, moest je met de Mustang wel
heel vroeg remmen en insturen, om tijdig van richting te veranderen. De
motor van de Mustang maakte nog de meeste indruk op David. Tijdens
die Spa Six Hours zag hij verschillende Cobra’s die op de limiet gereden
werden en die sneller waren dan de Mustang. Hij werd verliefd op de
‘dikke’ Cobra en het verlangen er één te bezitten begon te groeien.

EERLIJKE

AUTO

David is bij de selectie van zijn klassieke racers heel kieskeurig: hij houdt
van auto’s met veel vermogen en wil persé een originele, legale auto
hebben. Zijn prestaties moeten zijn eigen verdienste zijn, niet het gevolg
van slimme trucs over het randje van de reglementen. David maakte een
rondje door de paddock en informeerde bij Cobracoureur Leo Voyazides
of zijn auto te koop was. Het antwoord was ontkennend, maar hij kreeg
wel een tip voor een originele race-Cobra in Amerika. David schakelde
Gary Spencer van Classic Racing Cars in en na controle van de originaliteit van de aangeboden auto kocht hij in oktober 2007 de Cobra met
chassisnummer CSX 2049.
Deze auto werd op 13 november 1962 aan Shelby America gefactureerd
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en kwam op 26 januari 1963 in Amerika aan. Dit is één van de allereerste Cobra’s en hij was oorspronkelijk uitgerust met de 260-motor. In februari 1963 werd de auto, destijds met een rode carrosserie en zwart interieur, voor $ 5.771,31 verkocht aan ene Harry Rothschild en zijn zoon
Peter. De auto werd nooit op de openbare weg gereden, maar werd direct naar Shelby American, de race-afdeling van de Texaan, gestuurd voor
een ombouw tot racewagen. In 1963 werd deze auto ingezet in diverse
wedstrijden in Amerika met Paul Cunningham als rijder. Helaas kwam
Cunningham om het leven, toen hij op 16 november 1963 met de Cobra
op Willow Springs zwaar crashte. Omdat dit het eerste dodelijke ongeval
was met een Cobra werd de auto, of wat er nog van over was, naar
Shelby American teruggestuurd voor onderzoek. Na afloop van het onderzoek en na langdurig juridische getouwtrek over het eigendom, wisselden de overblijfselen en het chassis diverse malen van eigenaar. Er
circuleerde nog een ander chassis met hetzelfde nummer, maar dit werd
begin jaren tachtig door de experts van Caroll Shelby zelf geïdentificeerd
als een niet-origineel chassis. Pas in 1985 werden de echte originele delen door Fran Kress serieus aangepakt en keerde de auto na een ingrijpende restauratie terug als historische racer. Kress trad tussen 1985 en
2007 regelmatig met de Cobra op in historische evenementen in Amerika.

RESULTATEN

DOOR LEF EN VAKWERK

Na de aankoop werd de auto naar Engeland gestuurd, waar de Cobra volledig werd gedemonteerd en opnieuw opgebouwd voor historisch autosportgebruik. Gary Spencer leverde met zijn bedrijf Classic Racing Cars
vakwerk. De door hem geprepareerde Cobra bleek een echte winnaar te
zijn. De motor in Davids Cobra bestaat uit een origineel FIA289-competitieblok met alle raceonderdelen die Shelby destijds beschikbaar had. Het
vermogen wordt geschat op ongeveer 425 pk. Begin 2009 zag David zijn
aanwinst pas voor het eerst op Donington, toen hij ermee uitkwam in de
Masters Series. Van buiten gezien was het een droomdebuut. Rob Hall,

Een AC Ace Bristol uit 1957 in racetrim

De originele AC Ace was een heel ranke auto

die dankzij zijn ruime ervaring met dit type auto snel een goede afstelling vond, en David kwalificeerden de auto op pole en finishten die eerste race als tweede. Toch viel de eerste kennismaking David niet mee.
„Vergeleken met een moderne racewagen, die veel meer grip heeft door
zijn plakkende banden, is de Cobra een ongeleid projectiel. Het vermogen is waanzinnig, maar de rijstijl voelt heel onnatuurlijk aan. Deze auto moet je niet strak willen rijden. Je moet echt leren driften om hard
te gaan. Van nature is de Cobra enorm onderstuurd, de neus wil eigenlijk altijd rechtdoor, door in de bocht flink gas te geven krijg je de kont
om, zodat je overstuurd de bocht uitkomt. Om het juiste omslagpunt te
vinden, moet je een groot hart hebben, want de marge tussen driften en
spinnen is heel smal. Naarmate de banden meer slijten wordt de wegligging beter, doordat de Cobra eerder begint te glijden.” En dat David
een groot hart heeft, blijkt wel uit de prestaties die hij in 2009 met de
Cobra behaalde. Op Brands Hatch en Dijon ging hij als eerste over de finish. Tijdens Silverstone Classic lag hij spectaculair op koers om ook
hier de eerste race te winnen, maar mechanische pech maakte daar
vroegtijdig een einde aan. In de tweede race reed David vanaf de laatste startrij een fantastische inhaalrace. En in de Spa Six Hours reed hij
met Rob Hall en Jeroen Bleekemolen de Cobra naar een verdiende
tweede plaats. Ook dit jaar komt David met de Cobra aan de start voor
de Spa Six Hours. Het wordt waarschijnlijk de laatste race van David in
deze Cobra, voor volgend jaar heeft hij andere plannen. Doe uzelf een
plezier en kom naar Spa, waar u zaterdag 25 september van 16.00 tot
22.00 uur zelf getuige kunt zijn van één van de weinige echte endurancewedstrijden met historische racewagens. Zie zelf hoe groot de harten
van deze historische rijders zijn, want op Spa worden nog steeds de jongens van de mannen gescheiden. Zeker achter het stuur van een Cobra.

Van de Cobra Daytona Coupé werden slechts 6 exemplaren gebouwd

Met dank aan David Hart en Gary Spencer
(classicracingcars@tiscali.co.uk) voor hun medewerking.
Meer info over de Spa Six Hours: www.roadbook.be.
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Classic Wings & Wheels Gala 2011

O

p zaterdag 20 augustus was het eindelijk
zover, wij mochten als Cobra Club deelnemen aan het Classic Wings & Wheels Gala.
Eerdere pogingen om deel te kunnen nemen
waren gestrand omdat de organisatie een streng
toelatingsbeleid heeft.
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Gelukkig was er dit jaar wel het vertrouwen dat wij
met onze Cobra´s iets konden toevoegen aan het
evenement. Het blijft natuurlijk lastig voor een organisatie waar zoveel prachtige originele klassiekers
aan meedoen: hoe zullen de reacties zijn op onze
replica´s? Maar gezien de reacties van het publiek,
men was zeer positief, verwacht ik dat we er bij een
volgende W&W weer bij mogen zijn. Het was een
groot succes.

Commentaar van deelnemers W&W 2011:

G

Ad van der Burgt:
ilze-Rijen is voor mij een beetje een thuiswedstrijd, vanuit Kaatsheuvel. De Cobra
was dus nog maar nauwelijks warm gereden (het was ook nog best fris zo vroeg in de
ochtend), toen we al bij Van der Valk aankwamen.
We wisten wel ook direct waar we moesten zijn:

In de dagen en weken voorafgaand aan deze dag
was het weer nou niet echt aangenaam, maar op
deze zaterdag was het weer echt geweldig. Beter
weer om met de Cobra te rijden kan je eigenlijk niet
hebben. Daarbij namen we op deze dag ook gasten
mee in onze Cobra´s om over het circuit te rijden. De
organisatie had ons gevraagd om op tijd aanwezig
te zijn, maar bij aankomst op de vliegbasis bleek dat
alle andere deelnemende Cobra’s er al waren. Snel
hebben we onze Cobra´s geparkeerd naast de andere
deelnemers.

Lopend richting het circuit kwam ik echt de ene na
de andere klassieker tegen. Op het centrale plein
aangekomen, gelegen tussen onze parkeerplaats en
het circuit, bleek dat het evenement nog meer moois
voor ons in petto had. Bij de stand van DHG waren de
monteurs net bezig om de orginele Cobra´s te starten. Ik moet wel eerlijk bekennen dat deze twee een
hoop kabaal maken, zeker als je geen oordopjes in
hebt.
Het gala zelf wordt gebruikt om fondsen te werven
voor het goede doel, dit jaar voor het Fonds Gehandicaptensport, waarbij aan het einde van de dag een
cheque van € 50.000,= werd overhandigd.

Maar ik ben niet de enige die genoten heeft van deze
dag, hierbij nog het commentaar van andere deelnemers.
Met vriendelijke groet, Anton Peters

een keur aan sportwagens en trailers stond binnen en buiten de hekken van de parkeerplaats.
Na onze papieren opgehaald te hebben en een
deelname sticker op de ruit geplakt te hebben,
konden we verder om via een achteringang het
terrein op te rijden. Twee jaar geleden was ik ook
naar Wings & Wheels geweest, dus ik kende het
terrein al een beetje. Voor een nieuwkomer is
het echt goed kijken of je wel goed zit: een landweggetje dat ogenschijnlijk alleen een boerenerf
bedient duikt plots de bossen in om uit te komen
op het terrein van de vliegbasis.
Op het terrein werden we naar de Cobra-opstelplaats gedirigeerd en kon ik netjes in de al aardige
rij parkeren. Even bijkletsen en toen op zoek naar
koffie. Tot mijn grote verrassing bleek de verzorging
inbegrepen bij de toegang, ik kon me van de vorige
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editie dat niet herinneren. Ook aan broodje of een tijd om opnieuw auto’s te kijken, lekker te eten en
echt Brabants worstenbroodje was gedacht. Ver’s middags te genieten van de luchtshow. Had ik al
volgens de verzamelde bolides gaan bekijken: van gezegd dat het daar ook prachtig weer voor was?
vintage tot ultramodern (Fisker), van restauratie
Met zonnebrand op de armen en neus heerlijk in het
object tot perfectie en van showmodel tot hard-core zonnetje gezeten en het raceprogramma bekeken.
racer. Maar veel tijd was er niet voor: al vrij spoedig Aan het eind van de middag weer naar huis, maar
stond de briefing op het programma gevolgd door niet over de kortste route. Het was een mooie dag en
het showrijden op het circuit. Bij mijn Cobra speelde ik ben blij dat ik heb deelgenomen. Mede omdat het
ook mijn eerste (en laatste?) rit dit jaar was.
Met vriendelijke groeten, Ad van der Burgt

D

Adrie Robbeson:
at het een hele mooie dag was, zal wel
duidelijk zijn. Het “circuit rijden” was
helaas beperkt tot rechte stukken met
haakse hoeken, maar dat heb je vaak met landingsbanen. Toch heb ik mij prima geamuseerd
en geprobeerd om de bochten zo dwars mogelijk
te nemen. Ook mijn bijrijder kon dit wel waarderen en hij was dan ook heel blij met de rit.
Het is een klein Goodwood, wat helaas niet groter
kan worden omdat er niet meer publiek bij aanwezig kan zijn. Van de andere kant zorgt dit ook weer
voor een stukje rust en openheid. Bij meer mensen
zal er meer afscherming nodig zijn en daarmee verliest het evenement zijn charme.

Ten aanzien van de organisatie en de catering niets
dan lof. Alles was strak georganiseerd en zag er
prima uit. Ik hoop dat ze tevreden zijn geweest over
onze deelname, zodat we wellicht ook een volgende
keer weer mee mogen doen.

de startonderbreker eerst nog even op (even in de
zon warm worden leidt tot niet luisteren naar de
Groetjes, Adrie Robbeson
startknop!) maar gelukkig kon ik nog net op tijd
aansluiten. Als bijrijder kreeg ik een jochie van een
jaar of 10-12 naast me zitten, de 4-punts gordel kon Cor Verlinde
k weet niet hoe ik mijn ervaringen van deze
eigenlijk niet eens strak genoeg getrokken worden.
dag moet omschrijven, maar ik doe een poMaar eenmaal op de baan bleek dat geen probleem,
ging.
hij had een smile van een meter breed die onmoges’ Morgens vroeg 5.50 u. in het donker de Cobra
lijk tussen de schouderbanden kon doorschieten.
Nog even spannend moment gehad bij het aanrijden starten en wegrijden was al bijzonder om te doen.
van de chicane na het rechte stuk: banden die eigen- Daarna werd het snel licht. 8 km verderop de tweelijk al wel een jaartje te oud zijn gecombineerd met de Cobra en de 2 bijrijders erbij en dan opweg naar
remvloeistof die al vervangen had moeten worden, de volgende afspraak zo’n 85 km verderop. Daar
hadden we afgesproken bij een benzinestation met
maakte dat we wat slippend de chicane moesten
ronden. Mijn bijrijder had er maar één woord voor: Belgische vrienden. Hier kwamen er nog zo’n 4 of 5
Cobra’s bij. Hier hadden we meteen grote belangCOOL!

I

Weer terug geparkeerd in de line-up was er alle
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stelling voor de Cobra’s door 2 keurig uitziende heren in een BMW 5-serie. Onze kentekens werden in
hun computer ingetikt. Navraag leerde ons dat we
hier onopvallende politie aan het werk zagen. Ze
hebben geduldig staan wachten tot we wegreden.
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Dan richting Gilze-Rijen, want daar ging het vandaag
om. Wat een schitterende dag. Stralend weer en zo
mogelijk nog stralender, schitterende auto’s. Ongelooflijk zoveel moois. De Cobra’s allemaal in een rij
geparkeerd en dan richting de evenementenhal enz.
Fantastische ontvangst met koffie, broodjes of wat
je ook wilde. Daarna auto’s kijken. Ik weet niet of ik
ooit ergens zoveel echt schitterende en exclusieve
classic cars bij elkaar heb gezien.
Om ongeveer 11.00 uur waren wij met de Cobra’s
en Ferrari’s aan de beurt om op het circuit te gaan
rijden. Nadat de voor ons onbekende gasten bij ons
ingestapt waren konden we de baan op en scheuren
maar !!! Ik wist niet (of misschien toch wel ?) dat ik
dit zo leuk vond. Echt Super om te doen.
Geweldige ervaring !!!!

Daarna nog urenlang genoten van alle activiteiten en
al het moois. Voor herhaling vatbaar !!!!
Cor Verlinde

B
Frank

uiten het feit dat het weer perfect was, was
de sfeer zeer gezellig: een goede combinatie van auto- en vliegtuigliefhebbers, beide
oldtimers/klassiekers.
De relatie met Ferarri, Maserati, Morgan & Aston
Martin was duidelijk. respect voor elkaar en open
voor elkaars passie. De Cobra baarde opzien en respect doordat hij toch als enigzins ongetemd monster
teboek staat. Graag zou ik als Cobra Club de volgende
keer als club act de presence geven, enkele woorden
passie benzine speedsfeer vrienden gewoon TOP

H

Hans

et evenement vind ik fantastisch, doet natuurlijk heel erg denken aan Goodwood….
Maar het is het nog niet helemaal, ‘t is namelijk jammer dat de clubbezoekers hun auto buiten
het centrum van de activiteiten moesten parkeren...
op een klein select groepje na…
Het circuit wat wordt uitgezet, is meer een rondje
met te veel deelnemers... kan anders.!
Het aantal en bewegingen van de vliegtuigen waren
aan de geringe kant, waardoor dat erg saai overkwam.
Catering was erg goed geregeld… en de auto’s van het
selecte groepje waren stuk voor stuk erg fraai…
Doorgaan en kijken of er dingen te verbeteren zijn..
Groet, Hans

O

Vanwege de Belgische delegatie
p uitnodiging van CCN ( waarvoor onze
dank) konden we een dagje mee naar
Wings & Wheels.
Bij het opkomen van de zon, cruisend over de nog
verlaten snelweg (enkel een paar franse drugskoeriers) met het geluid van een V8 motortje rij ik naar
het ontmoetingspunt net voor de Nederlandse grens.
Daar hadden we afgesproken met een paar andere
Cobratisten uit Nederland en België. Na een korte
pauze en een controle door de Belgische arm der
wet (die zelfs werken zonder regering) hebben we

Gr Frank

P

Frans Spekking
rachtig evenement in stijl en voor de autoliefhebber geweldig!
Groet, Frans Spekking
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onze tocht verder gezet naar het hotel waar we onze
inkom sticker moesten ophalen. Daar aangekomen
werden we al opgewacht door 2 zware teams namelijk Mathieu (op dieet) en Luc (op alcohol dieet ??),
welke de dag ervoor al waren afgezakt naar onze
noorderburen en het nieuwe hotel hebben geïnspecteerd door er een nachtje te verblijven.

Vanuit hotel naar vliegbasis gereden en daar op de
voorziene slangen parking onze wagens achtergelaten. Na een paar koffietjes en een broodje konden we
om 10h de verplichte briefing volgen, we hebben ons
best gedaan om er iets van te begrijpen op de achterste rij, want het Nederlands van de spreker was voor
ons zonder tolk een beetje moeilijk te verstaan. Maar
het belangrijkste hadden we verstaan en dat was dat
we allemaal in de zelfde richting moesten rijden en
dit tegen de klok in ( hebben we even aan Luc moeten uitleggen hoe de klok draait).
Omstreeks 11h was het zover, we kregen een bijrijder mee en mochten ons eerste opwarm rondje doen
op het circuit achter de Safety car. Nadien werden de
slangen en paardjes los gelaten op het iets te kleine
parcours maar met voldoende plaats om in te halen.
Samen met de cobra’s waren er ook veel rode Fiatjes
op het circuit, die natuurlijk redelijk in de weg reden
voor een paar cobratisten die hun slang de sporen
wilde geven. Voor mijzelf gingen die rode autootjes
snel genoeg daar ikzelf niet gewoon ben van op een
circuit te rijden en ik werd dan ook vlotjes door
andere cobratisten ingehaald. Het was een leuke
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ervaring en de 25 minuten waren dan ook zo voorbij.
Terug op de parking aangekomen was er bij Mathieu
zijn snake een klein koppelingsprobleempje opgedoken, maar zonder veel erg heeft hij later de dag
zijn weg naar het verre België kunnen aanvatten en
zonder problemen terug thuis geraakt.
De namiddag hebben we nog doorgebracht tussen
al het moois en lekkers dat er nog te zien was op de
vliegbasis. En tegen 16h zijn we richting België gereden om de dag af te sluiten.
Wij willen dan ook de Nederlandse Cobra Club bedanken voor de prachtige dag die we met hun mochten beleven. En Rocco bedankt voor het mooie weer!
En voorzie volgende keer zonneolie.

We willen ook nog een woordje van medeleven geven aan de bijrijders die veel moed en zelfopoffering
de doodangsten als bijrijder bij een paar cobratisten
hebben moeten doorstaan (deze zijn naar verluid
opgevangen door “Slachtofferhulp”).
Vanwege de Belgische delegatie.

E

Jean Paul Dheere
nige woorden uitleg over een mooie dag
kunnen eigelijk niet achterwege blijven
dus...
Op uitnodiging van de Nederlandse cobra vrienden
zijn we met vier Belgen aanwezig op Wings&Wheels
te Gilze Rijën.
2 van onze vrienden (Luc met zijn vrouw Annick en
Mathieu met z’n zoon Louis)waren reeds op vrijdag vertrokken en hebben van de goede service en
het lekkere eten kunnen genieten in het nabij gelegen hotel .
Zaterdagmorgen was ik samen met m’n dochter
Shelley , Hendrik en enkele Nederlandse vrienden
afgesproken aan het Total tankstation in Minderhout,
waar we na een verwarmende koffie de weg verder
gezet hebben naar Gilze Rijen.
Na ongeveer 25minuten kwamen we dan aan het
hotel waar de inschrijvingen vlot verliepen en we
enkele bekenden tegenkwamen van de Nederlandse
cobra club.....even genieten van de andere oldtimers
die de parking kwamen opgereden .....en dan zelf
doorrijden naar “the place to be”.
Om 10u werden we verwacht voor de briefing omtrent het rijden met een genodigde op het circuit dat
voor deze gelegenheid uitgezet was op de runway
van vliegbasis Gilze Rijen.
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Kort na de briefing hebben we ons dan opgesteld en
kwamen onze gasten naast ons zitten voor een leuke
babbel en een 25 minuten durende rit op het “circuit”.
Even achter de pacecar rijden en dan werden we vrij
gelaten voor een vlotte rit die we allemaal met het
nodige respect voor elkaars durven en kunnen hebben afgewerkt en zoals altijd: “time flies when you’re
having fun”.
Na de rit parkeerden we ons terug tussen de vele andere cobra’s en konden we de reuk opsnuiven van de
vele rembekledingen en de rokende koppeling van

Na een welgeslaagde dag zijn we rond 16 uur naar
huis vertrokken en zonder problemen ook aangekomen.
Indien we volgend jaar een uitnodiging krijgen kan
je er zeker van zijn dat we wederom van de partij
zullen zijn.
Bedankt voor de fijne dag aan al de mensen die dit
mogelijk maakten.
Jean Paul Dheere

Mathieu Damiens
Mega !
:-)
Vriendelijke groeten, Mathieu Damiens
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H

Mathijs Scheele
e-le-maal geweldig!
‘s Neerlands mooiste automobielen met
prachtig weer, wat wil je
nog meer. “Hands down”
mooiste auto-evenement
tot nu toe, mede door de
betrokkenheid bij het
spektakel.

Matieu’s superformance die het wel zo goed als voor
bekeken hield maar hem achteraf toch op een rustige
manier thuis heeft gebracht in het verre Vlaanderen.
Rond het middaguur hebben we ons tegoed gedaan aan de lekkere hapjes en maaltijden onder de
warme zonnestralen die ons zonder het zelf te beseffen kleurden.
Voor en na het rijden hebben we ook allemaal kunnen genieten van de vele prachtige unieke wagens
waarbij ik mezelf meerdere keren de vraag stelde of
het ook geen replica’s of mooier gezegd recreations
zouden zijn.

Misschien voor sommigen
(voor mij althans) een
schitterende cicuitdoop
met de cobra. Het gevoel
om na de eerste bocht de
landingsbaan op te vliegen
zal me nog lang bijblijven.
Wat een ruimte! Ik had niet
verwacht dat mijn auto zoveel vertrouwen zou geven
wanneer je de limiet nadert.
Chapeau tevens voor het uitmuntende en volwassen
gedrag van alle deelnemers op de baan... Iedereen
was oplettend en beheerst.
Mooiste momentopname was Luc die vlak voor me
vol door de eerste bocht ging en met een noodgang
het rechte stuk opknalde, onvergetelijk.

Hoewel een vleugje decadent; de all in formule was
zeer geslaagd en staat garant voor een volgende deel-

name. De drie zingende dames zorgden wederom
voor een heerlijke jaren ‘40 sfeer, prachtig.
De vriendelijkste groeten,
Mathijs Scheele

E
Luc

r schieten me woorden te kort,om deze
prachtige organisatie te woord te staan.

We zijn eerst de dag van te voren ook op overnachting gegaan in Hotel /casino Gilze wat trouwens een
zeer mooi hotel en super vriendelijk verblijf was.
De W&W gala daar en tegen was echt heeeel goed
en veilig georganiseerd , de catering ongelooflijk wat
je er allemaal kon krijgen en de inzet van die mensen die er die dag moesten werken ,ferm, dan ook
natuurlijk niet te vergeten dat ritje waar we uiteindelijk naar uitkeken ,ik heb echt genoten van dat ritje
(passagier ??? weet ik niet wat daar mee gebeurd is
,maar veel woorden kwamen er niet meer uit ?)
Maar het mooiste is dat alles netjes is verlopen zonder incidenten en dat het altijd zo mag zijn .
Nogmaals proficiat naar de organisatie toe.
Mvg, Luc
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Ook zo genoten van het Cobra artikel?

Lees dan vanaf nu elke maand over de rest
van de mooiste klassiekers ter wereld!
www.hetautomobiel.nl
Neem een abonnement op het Automobiel
Klassieker Magazine! Het kost slechts € 49,50 per
jaar. Vul deze bon in en stuur naar:
Wilbers Publishing bv, postbus 10, 7070 AA Ulft.

Naam: .........................................................................
Adres: .........................................................................
Postcode: ............ Woonplaats:..................................
E-mail: .......................................................................
U kunt ook bellen met 0315-681326 of mailen naar
info@amklassiek.nl

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
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noviol b.v.

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

