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n daar is-ie dan weer! De Paper Snake is
weer van de persen gerold.
Waarschijnlijk zit u niet in zo’n voortreffelijke ambiance zoals u deze keer op de middenpagina kunt zien. Daar leent het weer zich
inmiddels niet meer voor. Maar misschien is
een knappend open haardvuur of een gezellig
ruisende CV-installatie deze keer ook goed om
de Paper Snake bij te lezen.
Een aantal lezenswaardige verslagen van evenementen, een mooi artikel over historische achtergronden en weer lekker veel foto’s.

Houd s.v.p. de oproep van Rocco graag even in het
achterhoofd: kopij, kopij, kopij.
In welke vorm dan ook: plaatjes, verhalen, maakt
niet uit, zolang het maar Cobra-gerelateerd is. Cobrisch. Cobratisch. Cobratologisch.
Enfin, u begrijpt me.

Een tijdschrift in elkaar zetten is al een beste klus,
vooral als je het naast je gewone werk doet.
Als je hem dan ook nog vol zou moeten schrijven:
Tja.
Maar ik hoef dat zelf niet te doen, want gelukkig
schrijft Mickel Goossens voor twee!

En voor het in elkaar zetten is ook deze keer weer
werk met een grote W verzet door Kika van Kika at
Work.
Waarvan akte en waarvoor hulde!
Mooie cover trouwens weer Huub!
Dus daar is-ie dan weer!

Veel plezier met de Paper Snake!
Ron Gillot
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Bestuursmededelingen
Van de Voorzitter:
stijging is een halt toegeroepen (nu het kwartje van
kok nog terug) LOL.
Het op kenteken krijgen van onze juweeltjes is een
Europese aangelegenheid geworden waar geen enkel
land nog het hoofd boven het maaiveld durft uit te
steken. Bijkomend voordeel: onze Cobra’s worden
exclusiever en de prijs zal de komende jaren weer
stijgen.
Ik zal jullie niet langer ophouden en wens een ieder
veel lees plezier in deze Paper Snake
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L

igt het aan mij of is dit seizoen werkelijk
zo snel voorbij gevlogen? Het is nog niet
geheel voorbij als ik dit schrijf, voor mij
zijn er nog twee ritten. Vanmiddag terrasje pakken op de Waalkade in Nijmegen, lekker in ´t
zonnetje. En volgende week de laatste pubmeeting in Zaltbommel. Het was een mooi seizoen
en ik denk dat ik voor velen spreek.
We hadden mooi stabiel weer en geweldige evenementen. Voor mij was het na enkele jaren niet
actief gereden te hebben weer een start. Wat heb
ik het gemist!!! Helaas moest ik de ECM 2013 missen maar wellicht volgend jaar. Ik ben benieuwd
welk land het stokje overneemt? Hopelijk horen
we het snel, want hoe langer het antwoord uitblijft
hoe moeilijker het wordt. En er gaat veel tijd in de
organisatie zitten. Michel heeft dit jaar hele mooie
evenementen georganiseerd en een hele mooie
nieuwe pubmeeting plek gevonden. Dank daarvoor.
Achter de schermen zijn Ad, Rocco en Sjoerd hard
voor jullie aan het werk geweest. Zonder hun inzet
hadden we dit alles niet. Het is erg fijn met hen
samen te werken en wat dat betreft zie ik al weer
uit naar het volgende seizoen.
Nu ik zelf weer meer energie heb zal ik komend
jaar ook weer actiever kunnen zijn en een grotere
positieve inbreng kunnen doen. Maar uiteraard wil
ik vooral de leden bedanken voor de opkomst op de
evenementen.
Actueel speelt op dit moment nog de oldtimerwegenbelasting!!! Het zomer reces van de regering
is ten einde en er zal bezuinigd moeten worden. Ik
verwacht zelfs dat wij “Cobra” oldtimer rijders een
gelijkwaardig belasting systeem als in Duitsland
krijgen. Belastingvrij zal het niet meer zijn, maar
waarschijnlijk per auto een 100 a 200 euro voor
een heel jaar. Dat moet te doen zijn denk ik.
De benzineprijzen hebben zich gestabiliseerd en de

M VR GR Frank Gruwel
Voorzitter CCN
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Van algemene Zaken:

opelijk hebben jullie allemaal het fotoboek “20 jaar CCN” kunnen inkijken en
krijgt deze een mooie plaatsje in jullie
boekenkast. Helaas zit de ECM 2013 er weer op
en is het afwachten waar volgend jaar een ECM
2014 komt. Zodra hier nieuws over is, zal dit
zeker met jullie gedeeld worden, maar in de volgende PS komen we zeker nog terug op de ECM
2013.
Verder wil ik Ton Roks en Autovisie bedanken dat
wij het artikel “de Trots van Texas” mogen publiceren in ons clubblad.
Ik wil jullie allen oproepen om onze redactie te overstelpen met verhalen, foto´s of wat je ook maar kwijt
wilt, mits het natuurlijk wel iets met Cobra´s van
doen heeft, want de redactie zit dringend verlegen
om copy van jullie. Je hoeft het niet op te leveren in
perfect formaat, want de opmaak doet onze redactie
wel. Dus een stukje tekst in een Word-document is
voldoende.
Verder zal ik een aantal van jullie benaderen voor
de rubriek “Leden stellen zich voor”, want naar mijn
idee is dit een leuke rubriek. En het zou zonde zijn
als we hiermee moesten stoppen.
Verder wens ik twee van onze leden met partners
veel plezier met de tour die zij gaan maken met hun
Cobra´s aan de Oostkust van de USA. Wil je hen zelf
volgen, zoek dan op Facebook op “Tour Americal”.
Rocco Jansen
Algemene Zaken
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Van de penningmeester:

et is de afgelopen maanden weer wat
rustiger geworden, nadat dit voorjaar alle
ledenkaarten verstuurd zijn. Maar jammer genoeg is het ook vrij rustig gebleven met
nieuwe aanmeldingen.
PaperSnake 3, oktober 2013

Sinds begin juni hebben we 2 nieuwe leden mogen
verwelkomen (Ary van Zwet en Jan Willem Elskamp).
En dat terwijl vooral juli zo’n prachtig Cobra-weer
had. De ledenteller staat daarmee op 221 leden.
Voor mij persoonlijk was het wel een drukke tijd. Ik
ben verhuisd en dat heeft ook gevolgen voor het contactadres van onze club. Het nieuwe contactadres is:
Erasstraat 53, 5171 VG te Kaatsheuvel.
E-mailadressen etc. blijven natuurlijk gelijk. Ik hoop
op mijn nieuwe locatie ook spoedig een volwaardige
4-koloms brug te installeren, die nu al weer ruim
een jaar in opslag staat en daarmee een mooie Cobra
werkplaats in te kunnen richten. Maar voorlopig ben
ik nog bezig met essentiëlere zaken, zoals de verwarming. Wordt vervolgd!
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Ad van der Burgt
Penningmeester
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Van de secretaris:

antastische zomer.
De afgelopen zomer heb ik dankzij het
fantastische weer vele uren en kilometers
beleefd in mijn Cobra.
Dat ik niet de enige was blijkt wel uit de opkomst
bij de ‘Sterrentocht door het Gooi’. Naast een geweldige opkomst was het ook nog super georganiseerd.
Leuke ontvangst, superleuke rit en het bleek dat,
waarschijnlijk mede dankzij het onderwerp, de hoeveelheid dames ook groot was. Mijn vrouw was voor
het eerst mee naar een meeting! Mede namens mijn
vrouw bedankt Michel en Dib.
Ook de opkomst bij de laatste pubmeetings was
groot. De nieuwe leuke locatie bij ‘De Verdraagzaamheid’ aan de Waal zorgt voor een verhoging van de
sfeer. Ben benieuwd wat het zondag 6 oktober is
geworden.
En laat het mooie najaar nog maar lang duren!
Groeten Sjoerd
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Van de evenementencoördinator

et Cobra-seizoen is alweer ten einde en
dat is jammer, want ik vind het net zo
gezellig aan het worden. Het kan aan mij
liggen maar het lijkt drukker te worden op de
meetings/ritten/evenementen.
We kunnen terugkijken op een mooie zomer met een
mooie locatie voor onze pubmeetings, de sterrenrit
met ruim 50 personen en ook de laatste pubmeeting
van het seizoen heb ik ruim 50 man mogen verwelkomen en hebben we het seizoen besproken onder
het genot van een hapje en drankje met een mooi
uitzicht vanaf een balkon op een plein gevuld met
Cobra’s. Maar 2014 staat weer voor de deur en de
kalender is alweer in de maak maar ik heb hier en
daar nog wat ruimte voor ritten, meetings en evenementen. Lijkt het je leuk om een rit uit te zetten,
een buurtmeeting te organiseren of heb je tips voor
een evenement dat we beslist niet mogen missen,
stuur dan een bericht naar events@cobraclub.nl. Heb
je hulp/tips nodig, promotie en dergelijke, laat het
weten. Het is wat werk maar de leuke reacties die je
mag ontvangen tijdens en na de rit maken het zeker
de moeite waard om dat te doen. Hou de agenda
goed in de gaten want er liggen weer leuke dingen
in het verschiet. Voor degene die het nog niet weten,
Cobra Club Nederland heeft een facebook-pagina en
daar staan ook evenementen op, korte verslagen,
foto’s enz op. Heb je het nog niet gedaan, “like” onze
pagina en blijf nog beter op de hoogte over het wel
en wee van ons clubje!
Groeten Mickel Goossens
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Ga naar www.autovisie.nl/abonnementen of bel gratis 0800-0121,
bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Abonnement geldt tot wederopzegging. Normaal kost een jaarabonnement € 97,-- (€ 94,50 bij automatische incasso).
Prijswijzigingen voorbehouden. Aanbieding geldt alleen in Nederland.



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

Taxaties volgens 7.960 BW

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

vanaf €

95,-

Gerechtelijk beëdigd makelaar/taxateur in sportwagens en oldtimers
Rapport opgemaakt volgens FEHAC norm
Aangesloten bij: Verenigd Register van Taxateurs (VRT)
alle tarieven zijn inclusief BTW en eventuele reiskosten

Ledenvoordeel:

vanaf € 95,-

Bij u aan huis: € 130, de 2e auto: € 100,(tegelijkertijd, op dezelfde locatie)
collecties en clubdagen op aanvraag
Bij u aan huis € 140,-

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

Ledenvoordeel:

tel. 0172 - 42 15 44
fax 0172 - 42 15 38
deinfo@steijntaxaties.nl
zaak ontvangt

ons op
u
10 euro korting op vertoon van uw
lidmaatschapskaart

ING: 512.33.35
Rabo: 3868.23.596

Afspraak maken?
tel. 0172-421544
K.v.K.: 28074292
info@steijntaxaties.nl
Rekestnr.: 2286/90

BTWnr.: 808539772B01

www.steijntaxaties.nl
Bronsweg 2-B, 2401 MB Alphen a/d Rijn

Een idyllisch tafereel. Man ( Luc Branckaerts)
lezend op de bank. En wat leest hij? Juist.

Classic Wings & Wheels
Er was een mooie baan uitgezet op de start en landingsbanen.
Op mijn youtube kanaal genaamd “cobrajoost”zijn
de filmpjes te bekijken. Daarnaast zijn op de website

Classic Wings & Wheels Gala 17 augustus 2013

D

it jaar werd voor de zesde maal het evenement op vliegbasis Gilze Rijen gehouden. Het evenement werd georganiseerd
door de Stichting Classic Wings & Wheels wat
een iniatief van de Rotary Club Oosterhout is.
De opbrengst van uiteindelijk €50.000,- ging
naar een goed doel Dit jaar was dat het Zeld18 zame Ziekten Fonds. Het programma startte om
9.00 en ging door tot 18.00 met de uitreiking
van de opbrengst.
We moesten dus redelijk vroeg op om de entreebewijzen te halen en naar de rijdersbriefing te gaan.
Maar we wisten dat het de moeite waard zou zijn,
een paar jaar terug zijn we er met een Simca 8 ook
bij geweest. De combinatie van exclusieve klassieke
auto’s en vliegtuigen is uniek en de moeite waard.
De Cobra’s mochten gelijk als eerste van start met
de Engelse auto’s zoals Austin Healey, Jaguar en
Astin Martin.Wij zelf hebben niet meegereden. Te
bang om kort voor ECM2013 iets kapot te laten
gaan. Maar hierdoor wel foto’s en filmpjes kunnen
maken van de anderen. Mocht iemand het materiaal willen hebben stuur dan een mailtje naar
jmgroen@zonnet.nl.
Gasten van de sponsoren mochten meerijden op de
baan, maar uiteindelijk zijn er weinig meegereden.
Of de mensen niet durfden in te stappen of dat de

Cobra coureurs zo lekker aan het rijden waren dat
ze geen zin hadden om te stoppen. Wie het weet
mag het zeggen, maar ik doe er geen uitspraken
over.
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.....door Joost Groen
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van de organisatie zijn nog meer filmpjes te zien:
http://www.classicwings-wheels.nl/
Na de Cobra’s kwamen de Historic GT,Touring,
Modern Cars en Porsche 911 voorbij. Een bekende
rijder was Gijs van Lennep die reed in een Porsche
911 RSR Martini.
Daarna kwamen de exclusieve Italiaanse auto’s
waarvan er blijkbaar nog genoeg in Nederland zijn.
Toch mensen die geen last van crisis hebben, of
PaperSnake 3, oktober 2013

zouden ze er nu nog maar één hebben in de garage
in plaats van een paar?
F1/Canam en sportscars 1980-2004
Na al die Ferrari’s was het tijd voor de F1/Canam en
sportscars 1980-2004.
Twee monteurs die het onderstel van mijn Cobra
hebben afgesteld, werken in het team van Geva
racing. Deze prepareren onder andere de collectie
auto’s van “Hallo Jumbo” Frits van Eerd. Het team
had vier oude F1-auto’s meegenomen: 2 Coloni’s,
een BAR-Honda en een Ferrari. De laatste werd
door Jan Lammers bestuurd en Frits van Eerd reed
in de BAR-Honda. Naast deze auto’s reed er ook
een Benneton V10 mee bestuurd door Marijn van
Kalmhout. Deze auto’s maakten een enorme herrie/
muziek maar het geluid van de Mclaren M8F Canam
van Michel Campagne klonk toch wel het bruutst van
allemaal.

(race mee voor het vervolg op pagina 20)

.....vervolg van pagina19

Na het F1-geweld waren de vliegtuigen aan de
beurt. Er kwamen een hoop verschillende oude
vliegtuigen voorbij: de stunts van een zweefvliegtuig, de Mitchell B-25 bommenwerper die bijna
dezelfde stunts deed als de gevechtsvliegtuigen,
Spitfire, Harvards en mijn favoriet de P-51 Mustang.

uitgenodigd worden als Cobra Club dan zal ik zeker
weer mee gaan. Het kost wat, maar dan heb je ook
wat.
Joost Groen
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Historic GP/GT cars van 1928-1960
Hierbij reden Phil, Alexander en Shirley van der
Lof met hun Delahaye 135MS LM 1934, Ferrari
250 TR en Maserati 250F rond. Ook schoonzoon
Yelmer Buurman
kwam rijden, samen
met Hans Hugenholz in een
Ferrari 340 F1 uit
1951.
Van Yelmer Buurman heb ik nog
driftles gehad
op vliegveld
Weeze met de
Mustang Cobra.
Pre-war cars
De laatste demo bestond uit auto’s van
voor de oorlog. Hierbij
reed ook David Hart
met een Bentley mee, jammer genoeg had hij zijn
Cobra’s niet meegenomen. Dat hadden wij liever
gezien.
De volgende dag was David Hart ook bij de City
race in Rotterdam met deze auto in de drivers parade. Hierna kwam een einde aan de dag voor ons.
Teruglopend van de baan langs Cito Motors Aston
Martin dealer nog naar de nieuwe DB9 gekeken.
Maar ik denk dat die voorlopig voor mij onbetaalbaar blijft. Of ik moet de staatloterij winnen maar
dan is een echte Cobra 427 veel leuker om hebben
dan zo’n James Bond mobiel.
Al met al een geslaagde dag. Mochten we weer
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REPLICA'S

•

KITS

•

V8 ENGINES

•

PA RTS

F E E L TH E POWER

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 a a 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

Snake meets Seven

D

Hallo Cobravrienden,

it jaar, zondag 15 september, was de
Cobra Club weer aan de beurt om de gezamenlijke rit met de Super Seven Club
uit te zetten.
En zo geschiedde:
Na overleg met
Gert de Haan, de
evenementenmeester van de
Seven Club wordt
besloten om de rit
midden in het land
te houden behalve op de Veluwe en heuvelrug want
daar heeft de Seven Club al een rit gehad dit jaar. Ik
22 kies voor de Achterhoek en zo begint de zoektocht
naar een startpunt.
Mooie weggetjes, de ene keer een bochtig traject, de andere keer een stukje rechte weg om de
benzine-aders van de snakes en Sevens eens goed
door te spoelen.
Een lunchplaats
natuurlijk voor
de inwendige
mens en ik kies
een eindpunt.
Dan is het bellen
geblazen met de
restaurants en
de gebruikelijke
afspraken maken (bijvoorbeeld dat de organisatie
gratis mag eten als je met zoveel man komt en een
deel van de omzet natuurlijk). Het wordt uiteindelijk een rit door een afwisselend landschap. In
de Achterhoek vind je vele kastelen, de IJssel en
de Oude IJssel meanderen door de omgeving, vele
landerijen, landgoederen en lommerrijk. Nu kom ik
niet dagelijks in
de Achterhoek en
dan wordt Google
Maps al snel je
beste vriend. Na
wat puzzelwerk
om zo veel mogelijk buiten de
dorpen en steden
te blijven, heb ik
een globale route.
Google Streetview bewijst ook z’n diensten omdat
ik zo kan zien of/welke verkeersborden er staan,
verhard of onverhard enz. De websites van de
plaatselijke VVV’s afgestruind op zoek naar evenementen om zo weinig mogelijk verrassingen tegen
te komen.

En dan ga je proefrijden en blijkt er toch nog e.e.a.
niet te kloppen. Straten die eenrichting zijn (geworden), aangekondigde evenementen (niet op de
VVV-sites gevonden) en wegwerkzaamheden.
Meteen naar
een alternatieve
route zoeken en
zo groeit de rit.
Bezienswaardigheden of mooie
panorama’s.
Verder liggen er
bij Kasteel Ruurlo twee rotondes. De eerste rotonde
rechtdoor en de tweede rotonde (kasteel ligt tussen
de rotondes in, ook even meegepakt dus) heb ik als
keerpunt gebruikt. Zo kom je de stoet bolides tegemoet en kunnen we gezellig naar elkaar wuiven. De
week voor de rit wil ik de route nog een keer rijden
om zo eventuele aankondigingen voor evenementen
en wegwerkzaamheden nog even mee te pikken en
me de route eigen te maken. Dus ik wil op de dinsdagnamiddag naar de achterhoek. Echter, de dinsdag
blijkt achteraf geen
beste dag.
Het weer
is niet zo
best, klanten blijven
bellen en
ik kan pas
(te) laat
vertrekken naar
het startpunt. Maar
het slechte
weer heeft
z’n uitwerking
op het
verkeer en
er staan
vele files op het wegennet waardoor ik rijkelijk laat
aankom in het kleinste stadje van Nederland (ongeveer 150 inwoners), Bronkhorst. Gevolg is dus dat ik
te laat aan de rit begin en het nog steeds verslechterende weer zorgt er voor dat de donkere wolken het
daglicht verdringen en het al snel duister wordt. Ik
kan welgeteld een half uur van de route rijden voor
ik me realiseer dat het zo geen zin heeft. Onverrichter zake keer ik terug naar huis. In dat half uur heb ik
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.....door Mickel Goossens
echter al wel een aangekondigde kermis en jaarfeest
gespot en een openliggende weg. Alweer een routeomlegging bedenken.
Dan moet ik toch echt nog een keer
de route met daglicht rijden en vrijdagmiddag is daar een geschikt moment voor bedenk ik me. Om 14 uur
ben ik bij de startplaats en kan de
rit beginnen. Papieren erbij, navigatie aan het voorraam en rijden maar.
1e deel van de route t/m de lunchplaats is goed bevonden. Wat betreft
afstand en tijd komt het goed uit om
zondag van de lunch te gaan genieten. Het tweede
deel behoeft nog wat aanpassingen i.v.m. een actief
dorpsleven in de Achterhoek maar dan staat de route
eindelijk compleet
op papier (denk
ik). Zaterdagavond/nacht alles
uitgeprint en setjes
gemaakt voor de
deelnemers. Dan is
het zover en gaan
we de rit daadwerkelijk rijden samen
met de Sevens.
Zondagmorgen
komt mijn maatje
Cor ronkend de oprit op (een Seven)
en na even wat
spullen te hebben
ingeladen, begeven we ons in de
gewenste richting,
op naar Bronkhorst.
Nu is het weer deze week niet goed geweest met
aardig wat regen, maar vandaag is er een stralend
blauwe lucht. Het eerste uur ben ik blij dat ik onder
m’n jas nog een fleece-jas heb
aangedaan want echt lekker is het
buiten nog niet. We rijden tot aan
Velp en gaan daar eerst zorgen
dat de tank vol zit en drinken we
een bakkie leut (koffie) met een
broodje erbij. Dan beginnen we
aan de laatste kilometers naar
Bronkhorst. Als we de straat
indraaien bij Het Wapen van
Bronkhorst dan zien we al diverse Sevens en cobra’s staan en is iedereen druk in
gesprek met elkaar, staan ze natuurlijk weer naar elkaars auto’s te gapen en zo te zien heeft iedereen er
PaperSnake 3, oktober 2013

zin in. Er worden handjes geschud, de routebeschrijvingen worden uitgedeeld en voor de start drinken
we nog een lekker kopje koffie. Dan
het moment suprême, de start van
de route. Bronkhorst schudt op z’n
grondvesten als alle bestuurders hun
bolide aanslingeren. Uit alle hoeken
en gaten komen onheilspellende geluiden voort en de eersten beginnen
aan de rit.
Nu is er tijdens de laatste aanpassing
aan de route toch een foutje geslopen
en mist er een tussenpunt op papier.
Dit blijkt echter voor de meesten geen probleem of
volgen gewoon hun voorganger aangezien ik iedereen weer op de lunchplaats zal zien. Na hier en daar
23
een kasteel, een
koe in de wei en
wat water komen
we na de dubbele
rotonde bij Kasteel
Ruurlo. Daar zien
we daadwerkelijk
de stoet in tegengestelde richting aan
ons voorbij gaan
en komen we aan
op de lunchplaats,
een pannenkoekenboerderij.
Iedereen vlijt zich
neer en geniet
van een drankje
alvorens de lunch
geserveerd wordt.
Er wordt gezellig
gekletst -aan onze tafel worden nog 2 ritten voor komend jaar geregeld- en na een dik uur is het alweer
tijd voor het volgende deel van de route. Al snel
komen we bij een tankstation waar diverse coureurs
de tank gauw weer vol gooien (een
Seven heeft maar zo’n 20 liter fossiele
brandstof aan boord). Het eindpunt
nadert snel en dan gaan we (onder het
genot van een drankje) genieten van
en napraten over de mooie omgeving,
het mooie weer en de leuke dag die
we hebben gehad. Nu is de Achterhoek
voor de meesten onder ons niet om de
hoek en al snel vertrekken de mensen
richting huis in de hoop om voor het
naderende slechte weer thuis te zijn. Ook Cor en ik
vertrekken uiteindelijk na een uurtje weer naar het
zuiden. Hoe zuidelijker we komen, hoe lichter de
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wolken worden en we komen
dan ook droog aan in het (bijna
altijd) zonnige zuiden. We kunnen terugkijken op een leuke
dag samen met de Seven Club,
bedenk ik me.
Alle deelnemers bedankt voor
jullie deelname en op naar een
mooi 2014, want ik denk dat
het voor de meeste Cobra’s
en Sevens hun laatste ritje is
geweest dit jaar.
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Groeten,

Mickel Goossens
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Vermogenstestbank Autosport Company

N

a de Algemene Ledenvergadering in april,
bij The Autosport Company in Waalwijk,
krijgen we een rondleiding door het
bedrijf heen. Daarbij komen we langs de vermogenstestbank die
ze net
hebben
geinstalleerd.
Een aantal leden
reageert
positief
en willen graag
een keer met hun cobra op de testbank en zodoende
wordt er een afspraak gemaakt voor 30 augustus.
Vanwege de race-activiteiten van het bedrijf kan
het niet
op een
zaterdag
en is het
dus een
vrijdag
geworden.

Om 9 uur dienen we ons te melden en met 8 auto’s
staan we aan de poort in Waalwijk, 7 Cobra’s en een
Corvette. Jarno, de testspecialist, begint eerst de
eerste
auto vast
te sjorren
met spanbanden.
Na alles
te hebben
vastgezet
begint de
test maar
dat gaat
niet goed.
Door de slip in de automatische bak kan er geen
goede vermogensmeting worden gedaan. Er worden een aantal pogingen gedaan maar om alles heel
te houden wordt besloten om niet tot het uiterste
te gaan. De volgende Cobra gaat er op en dat is een
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handbak. Even optrekken tot in de de vierde versnelling en de testrun kan beginnen. Met een handbak is
er geen probleem en na 3 testruns komt het magische getal op de schermen, 276pk en 503nm. Dan de
volgende
Cobra,
ook met
handbak
en ook
zonder
problemen een
meting
kunnen
doen,
290pk en
25
439nm.

De Cobra’s die volgen geven achtereenvolgens 218pk
en 310nm, 257pk en 438nm, de Corvette perstte er
223pk uit
en 392
waarbij
de Corvette een
uiterst bescheiden
uitlaatgeluid laat
horen. Bij
de Cobra’s
is dat wel
anders
want die bulderen er flink op los. Klapstuk van de
dag is een oranje kanon waarvan de carburateur een
griepje heeft maar die er toch nog 381pk en 558nm
uit perst.
Met een
gezonde
carburateur moet
er volgens
de deskundigen
toch zo’n
430pk uit
kunnen
komen.
Tsja, vermogen heb je nooit te veel en het went snel zeggen
we maar.
Het is een mooie ervaring met mooie geluiden en
geuren. Op onze facebook-pagina heb ik al wat foto’s
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geplaats en ook een filmpje. Er staan
nog wat andere technische evenementen op de agenda dus hou die goed in de
gaten!
Groeten Mickel Goossens
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Wings & Wheels Gala 2013

R

occo vraagt of ik mee wil naar Classic
Wings & Wheels. Ik ben er nooit geweest
maar heb er wel veel over gehoord.
Nadenken hoef ik dus niet en ik wil graag mee.
Vanaf dat moment heb ik zo enorm veel zin in
die dag dat ik maar hoop dat het niet tegen zal
vallen.

is het genieten. Wat een auto’s zie ik allemaal staan.
Auto’s die je normaal gesproken alleen in een museum ziet staan achter de afzetting die rijden hier
gewoon rond.
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Dan eindelijk is het zover. Wel vroeg m’n bed uit
maar het is letterlijk en figuurlijk voor het goede
doel. Om 7.15 uur rij ik Geertruidenberg al binnen aangezien we op tijd op Vliegveld Gilze-Rijen
moeten zijn. De Cobra’s zitten in de eerste groep en
vantevoren is er nog instructie. Eerst een bak koffie
bij Cor en Astrid de Meijer en dan komen Rocco
(mijn chauffeur van vandaag), Ed en Caren Snijders
en Eric en Janita Wiersma aanrijden en kunnen we
Als iedereen van de Cobra club binnen is begeven we
ons naar de briefing voor de rijders. De dag is volledig verzorgd en we beginnen dan ook meteen met
koffie en een broodje. Maar dat is dan ook bijna het

eindelijk naar Classic Wings & Wheels. Het weer is
schitterend, de vuurbal staat aan een strak blauwe
hemel. We moeten via de achteringang (Bavelse
poort) naar binnen en vanaf het eerste moment
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..... door Mickel Goossens
enige dat ik daar eet want ik kijk m’n
ogen uit met al die speciale auto’s en
ook de mensen die er rondlopen.

Dan moet je ook nog regelmatig naar
de baan gaan kijken en dan blijft er bar
weinig tijd over voor een consumptie. Prioriteiten stellen noemen ze dat
geloof ik. Degenen die me kennen weten
wel dat ik her en der wel wat reserves
heb dus het kan wat lijden.

Maar goed, de dag kan niet beter beginnen want de eerste sessie is de groene
sessie (co2-neutraal???) met Engelse
auto’s waaronder de Cobra. De eerste
sessie is ook meteen de druktste, want
wat zijn er veel auto’s op de baan zeg. Echt doorrijden gaat niet en de meesten halen de 300 km/h niet
eens. De sessie duurt 20 minuten en als je plezier
hebt dan is dat zo voorbij. De tweede sessie is rood,
veel Italiaans speelgoed met de steigerende paardjes
uit Maranello. De Ferrari club heeft flink uitgepakt
en je ziet Ferrari’s voorbijrijden van alle bouwjaren,
oud en nieuw dus. Dan de Porsche-sessie maar ik
loop niet warm voor een Porsche dus ik ga een kijkje
nemen op andere plaatsen en dan loop je zomaar Jan
Lammers en Gijs van Lennep tegen het lijf. Jan Lammers rijdt met een formule 1 auto en Gijs van Lennep rijdt met een Porsche 911.

Gedurende de dag zijn er diverse Formule 1-demo’s
en ik zorg dan ook dat ik vooraan sta bij de baan. Ik
ben nog nooit bij een Grand Prix aanwezig geweest
maar na vandaag moet er dat toch maar eens van
komen. Wat een geweld, wat een accelleratie, wat
een remvermogen en dat vind ik toch wel erg spectaculair om mee te maken dus volgend jaar maar naar
Spa-Francorchamps, ben ik bang.
Er is overigens ook een mogelijkheid
om met historische vliegtuigen mee te
vliegen. Een Dakota wordt o.a. ingezet.
Aan het eind van de middag wordt er
nog een vliegshow gegeven met oude
vliegtuigen en “formatie-vliegen” en dat
is ook wel mooi om te zien.
Zo’n dag vliegt dus echt voorbij en voor
je het weet is het al weer afgelopen.
Maar als ik over 2 jaar weer de kans
krijg om mee te gaan dan ben ik weer
van de partij. Na het evenement gaan
we nog met een groepje eten en dan is
het toch echt tijd om maar huis te gaan.
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Om 23.30 uur ben ik thuis en moe maar voldaan ga
ik slapen. In m’n slaap ruik ik nog steeds de benzinedampen en hoor ik nog de ronkende motoren.
Een heel mooi evenement dat ook nog eens voor het
goede doel is. Dit jaar is er € 50.000 euro opgehaald
voor het Zeldzame Ziekten Fonds.
Groeten,

Mickel Goossens
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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

www.editoo.nl
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Regel 1: gebruik
KENDALL motorolie
BORN TO PERFORM

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

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

handel-maatschappij

noviol b.v.

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

