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Beste Cobra liefhebbers,

V

olgens mij geurt de post vandaag, als
deze Paper Snake in de bus valt, een
beetje naar benzine. Benzien met een
hoog octaan-gehalte, zoiets wat je in sportvliegtuigen of helikopters verstookt.
En voor welke rechtgeaarde petrol head
geurt dat nu niet naar bloemetjes?
Maar, gelukkig is het echte brandgevaar beperkt.
Want het hoge octaangehalte wordt slechts
veroorzaakt doordat het tijdschrift Octane er
vandaag bijzit. Hooguit raakt u zelf, in figuurlijke zin, in vuur en vlam. Dat lijkt mij op zich al
voldoende.
Ik hoop dat u ook warm loopt voor de overige
artikelen.

Rest mij om u, naast heel veel leesplezier, ook
gezellige feestdagen en een goed begin van het
volgende kalenderjaar te wensen!
Ron Gillot
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Bestuursmededelingen:
Van de Voorzitter:

Van de evenementenboer:

Helaas in deze Paper Snake wegens
omstandigheden geen stukje van onze
voorzitter.
Wij zien elkaar graag weer in 2014!

De kelderavonden bij Gert de Beer zijn weer
begonnen na een jaar van afwezigheid. De aftrap
werd in november gegeven met als onderwerp
het electrificeren van je auto. De kelder zat vol
met zo’n 35 gezellige en geinteresseerde leden
en ieder had iets lekkers bij voor de consumptie.
Het was een geslaagde avond en ik was laat
thuis aangezien ik zo’n 180km naar het zuiden
moest rijden en pas na middernacht vertrok.
In december komt het motormanagement aan
bod en in januari wordt de wegligging van je
auto besproken. Voor de details moet je op ons
forum zijn of onze facebook-pagina. Heb je onze
pagina nog geen like gegeven, doe dat dan snel
want dan wordt je automatisch op de hoogte
gehouden over het wel en wee van ons clubje en
de evenementen.
De winter staat voor de deur als ik de
weerdeskundigen mag
geloven. Tijd om je
Cobra weer eens goed
onder de loep te nemen
en de traditionele
winterprojecten te
laten beginnen zodat je
volgend jaar weer met
een nog mooiere en
betere cobra massaal
naar een meeting of rit
kunt komen. Ik reken
op jullie aanwezigheid.
Houdt de kalender in
de gaten want daar
komen weer vele leuke
evenementen op.

Van de penningmeester:
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We naderen al weer het einde van het jaar, met
alle regelingen van dien. Begin 2014 zal ik alle
contributieverzoeken versturen, wacht svp
met betalen tot die binnen zijn. De verzoeken
zullen in eerste instantie per e-mail worden
verzonden, dus als dat dit jaar nog gewijzigd
is en je hebt het niet doorgegeven, doe het dan
nu. Vorige week bereikte ons ook nog een triest
bericht. Op 17 november is Lou Schwachöfer
overleden. Hij nam regelmatig deel aan onze
activiteiten en zal dan ook
door velen gekend zijn.
We wensen zijn familie en
andere nabestaanden veel
sterkte toe.
Tenslotte een korte
vooruitblik naar 2014. Ik
zal in de voorbereiding
naar de Algemene Ledenvergadering weer een
begroting opstellen.
Mocht iemand nog
ideeën hebben voor
activiteiten of andere
zaken welke binnen onze
clubdoelen passen welke
in de begroting ingepast
zouden moeten worden,
geef dit dan door aan
mij of één van de andere
bestuursleden. Ik wens
iedereen die al aan het
sleutelen is of daar nog
aan wil beginnen, veel
succes toe. Ik hoop velen
van jullie te zien op onze
ALV.

Groeten, veel
sleutelplezier en
succes!
Groeten Mickel
Goossens

Prettige feestdagen!!
Ad van der Burgt
penningmeester

PaperSnake 4, december 2013

Van algemene Zaken:

Van de secretaris:

Dit is al weer de laatste Paper Snake van dit
jaar. In dit nummer staat de samenwerking met
Octane Magazine centraal, denk bijvoorbeeld
aan het prachtige artikel, geschreven door Ton
Roks, over de Shelby Cobra 260. De foto´s in dit
artikel zijn van de hand van Raymond de Haan,
die voor ons ook de Centerfold heeft verzorgd.
Als extraatje hebben we een prijsvraag, waarbij
vijf jaarabonnementen te winnen zijn op Octane
Magazine. Mocht je niet bij de winnaars horen,
dan hebben we als troost nu al voor al onze
leden een exemplaar van dit interessante en
fraaie magazine bijgesloten.

Winterplanning
De winter komt eraan, de eerste nachtvorst is geweest, tijd voor de winterplanningen.
Nu hebben sommigen/velen allerlei projecten
voor Cobra in de winter in het vooruitzicht. Wij
als bestuur zijn benieuwd wat voor projecten dat
zijn en of jullie deze met ons zouden kunnen delen. Dat kan bijvoorbeeld via het forum (http://
forum.cobraclub.nl/).
Wij als bestuur zijn ook met planning bezig, maar
dan voor het komend seizoen. Mickel is bezig met
de agenda en de ledenvergadering en we kijken
wat er nationaal en internationaal (ECM!?) valt te
doen.
Wanneer je zelf nog ideeën hebt voor evenementen of voor de club in het algemeen, laat het ons
dan weten.
En dat het maar snel weer een mooi voorjaar
wordt!

Ik wil Geertje Linnenbank bedanken voor het
maken van de cover. Zij is de dochter van Huub
en zo te zien heeft zij dezelfde talenten als haar
creatieve vader.
Ik wens jullie allen veel leesplezier en Fijne
Feestdagen!
Rocco Jansen
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Groeten Sjoerd
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Fotograaie Raymond de Haan / www.haanfoto.nl

Topaasstraat 12

. 7554 TH Hengelo .

Tel: 06 22 38 64 66

.

info@nitrade.nl

Sterrentocht door het Gooi, zondag 25 augustus 2013.....

O

p deze zondag werden de deelnemers
warm verwelkomd door Michel Makker
in Laren onder het
genot van een kop koffie en een lekkere koek.
Er waren in totaal 24
Cobra´s, 1 Dax Rush van
Gert de Beer en een Porsche replica van Maria
Spekking aanwezig. Na
een lange tijd was Carla
gelukkig ook weer aanwezig met haar Cobra.

Na wat gezellig met elkaar
gebabbeld te hebben, ver22 trokken we rond 12.00 uur
voor de Sterrentour door ´t
Gooi.

De tocht was georganiseerd door Michel Makker,
Dib Wisboom en Eric Elsnerus, die ook de routebeschrijving hebben verzorgd. Deze was zeer duidelijk, dank daarvoor. De route ging vanaf Laren, via
Naarden en Blaricum naar Huizen, langs verschil-

lende woningen waar de BN´ers wonen. Helaas
hebben we ze niet gezien. Langs deze route werd
ook nog het huis van onze
gewaardeerde clubleden
Maria en Frans Spekking
benoemd.
In Huizen was er een
lunchstop bij Restaurant
Cornelisz, waar een heerlijke soep en lunch werd
geserveerd. Na de lunch
ging de tour via Blaricum
en Baarn naar Eemnes.
Hier hebben we als afsluiting gezamenlijk in het zonnetje nog een drankje

genuttigd, en de Tour geëvalueerd. Al met al was
het een prachtige en vooral gezellige dag. Michel, Dib
en Eric nog bedankt voor de organisatie namens de
deelnemers.
Theo en Sylvia van der Meis.
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Ondanks een dreigende lucht werd 25 augustus toch
nog een mooie dag met redelijk veel zon. Zoals al op
het forum vermeld stond, was er behoorlijk veel animo voor deze sterrenrit door het Gooi, zo ongeveer
50 deelnemers. Na het ontbijt de Cobra gestart en na
een bezoek aan de pomp gingen we op weg naar La-

worden gezien. De aanwezigheid van deze kolossale
hond was al aangekondigd d.m.v. een bord bij de oprit en zoals gewoonlijk werd erbij verteld dat hij niks
23
doet (en dat was gelukkig ook zo). Op de vraag waar
de organisatoren hun Cobra hadden staan, werd
verwezen naar het sousterrain waar we even hebben

ren. De routebeschrijving leidde ons naar het juiste
adres in Laren en dat adres werd overigens bevestigd
door de CCN wimpel die over de heg te zien was. Op
aanwijzingen van Mickel Goossens van CCN de oprit
opgereden van de familie Makker, waar men hartelijk
werd ontvangen door de man met sigaar, Dib Wisboom, samen met Michel Makker en Eric Elsnerus.

genoten van de prachtige wagens in showroom conditie. Ongetwijfeld zal menig CCN lid jaloers zijn op
deze prachtige garage, voorzien van de nodige racing
gadgets en decoraties.

De catering was goed verzorgd, waarbij charmante
jongedames koffie, fris en koeken serveerden. Na
kennis gemaakt te hebben met andere CCN leden
en partners, ook de vrouw des huizes bedankt voor
haar gastvrijheid, waarbij moet worden opgemerkt
dat een forse hond ook niet over het hoofd kon
PaperSnake 4, december 2013

De oprit of te wel het tijdelijke Parc Fermé, was tegen
de klok van elf uur behoorlijk gevuld met ongeveer
een twintigtal Cobra’s, een Rush en een prachtige
Porsche replica. Tijdens de koffie heeft iedereen een
routemap ontvangen met alle locaties van BN’ers van
de sterrenrit door ‘t Gooi, op zowel verharde als onverharde wegen. Het was min of meer de bedoeling
dat met korte tussenpozen een equipe van start ging,
maar dit was echter door het enthousiasme van de

.....vervolg blz 23
deelnemers uitgesloten. Met oorverdovend geluid
(waarbij de pijngrens van decibellen soms werd
overschreden) ging men van start en slingerden
alle Cobra’s via “kruip-door-sluip-door-weggetjes “,
langs verscheidene villa’s, landhuizen en paleisjes
in deze regio.

hoogtepunt een incident in Baarn, waar een achtervolging werd ingezet door een verwarde man die het
belachelijk vond om op deze religieuze dag een pittoresk dorpje als Baarn te besmetten met een oorverdovende brigade van Cobra’s. Als koren op de molen
beantwoordde de desbetreffende Cobra eigenaar
deze kritische opmerking met “foutje, bedankt “en
hervatte de rit spontaan met een mini burn-out.
Halverwege de rit door ‘t Gooi werd een voortreffelijke lunch gebruikt bij restaurant Cornelisz in Huizen
waar de nodige ervaringen zijn uitgewisseld. Na de
lunch werd de rit vervolgd via de landelijke routes
door de polder naar de lunchroom Tetteroo in het
centrum van Eemnes.
Op het terras werden onder het genot van een
glaasje de ervaringen van de rit gedeeld met andere

24

Met grote voorzichtigheid werden de nodige irritante drempels genomen, waarbij een selectief
aantal deelnemers geen problemen hadden vanwege hoger afgestelde veren, grotere maat banden of
door een regelbaar verensysteem. Aan belangstelling was geen gebrek en men stoorde zich niet aan
leden en hoorde men wederom technische adviezen
en/of modificaties, zoals het kentekenformaat, soort
en type velgen, motorafstelling, dashboards, chassishoogte, motormanagement etc. etc. dus genoeg om
de winter door te komen.

de aangepaste snelheid, maar wel aan het aantal
geproduceerde decibellen van het Cobra konvooi.
Doordat er meer geluid was dan snelheid in de
bebouwde kom, werd er ook meerdere malen gesmeekt om niet harder te rijden dan 30 km/u.
Verwensingen werden regelmatig geuit met als

Na afscheid genomen te hebben van bekende en
onbekende CCN leden en de initiatiefnemers bedankt
te hebben voor hun inzet en gastvrijheid, huiswaarts
gekeerd. Al met al een geslaagde dag die voor herhaling vatbaar is.
Ab van der Voorde
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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

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

Rob Peters bezoekt Shelby America.....

D

eze zomer
zijn we met
ons gezin
naar Amerika op
vakantie geweest.
Onze reis startte in
Las Vegas en van
daaruit hebben
we een rondreis
gemaakt met een
camper. Maar over
onze vakantie gaat
dit verslag in de Papersnake uiteraard
niet!
Las Vegas is ook de
plek waar Shelby America gevestigd is. Op iedere
doordeweeks dag is daar een rondleiding door de

Pickup. Gewoon een
spiksplinternieuwe
Mustang daar inleveren met $ 30.000
vooraf te voldoen,
en je bent de trotse
eigenaar van een
Shelby Supersnake.
Nadat we de Camper
om 09:00 op maandagmorgen opgehaald hadden zijn we
als een speer naar
de Las Vegas Speedway gereden, waar
het Shelby Museum
en Shelby America
29
gevestigd is. Bij 45 graden Celsius wisten we niet hoe
snel we daar naar binnen moesten komen!

fabriek. Naast de productie van “onze “ Cobra is
daar ook de tuning van de Mustang en de Ford F150

We werden ontvangen door een oude baas die nog
met “Mr. Shelby” had gewerkt en de rondleiding kon
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.....vervolg blz 29.....
dacht ik dat een uitzondering op deze regel geen
probleem zou zijn, toch………?

Het is wel een apart gevoel om het “Mekka” van de
Cobra binnen te lopen. Als je om je heen kijkt zie je
een tiental mensen bezig met werkzaamheden die
voor mij niet vreemd waren, polyesterwerkzaamheden, bekleding om stoelen trekken etc. Een beetje net
zoals het er in mijn garage aan toe ging enkele jaren
geleden, alleen is deze ruimte 100 keer groter. Echt
alles is handwerk. Maar geweldig om een keer gezien
te hebben!
Als je een Cobra bij Shelby America bestelt kun je
kiezen tussen een polyester-, staal- en aluminium
versie. Prijzen beginnen bij ongeveer $ 80.000. Je
krijgt daarvoor een rollend chassis, zonder motor en
versnellingsbak, daarvoor verwijzen ze je door naar
hun gecertificeer- de partners. Er komt dus nog iets
bij…

30

beginnen. De collectie in het
museum was van
Carroll Shelby
persoonlijk en
het topstuk was
natuurlijk de allereerste Cobra.
De oude Cobra
was nu blauw, maar
het verhaal wil dat
de auto in diverse
kleuren is gespoten
omdat Shelby potentiele kopers wilde doen
geloven dat hij al een
behoorlijke serie Cobra’s
gebouwd had. Volgens de oude
baas had
No. 1 nu een waarde van $ 23.000.000. Ik geloof
het zo maar…. Ook stond er een rode Cobra die
Carroll ooit geschonken heeft aan Bill Cosby (
van de Cosby show). Bill heeft er een jaar mee
gereden maar bracht hem toen weer snel terug,
hij kon er niet mee overweg.
Na alle andere topstukken, waar onder een
GT0350 etc., gezien te hebben werd het tijd om
de productie eens nader te bekijken. Vooraf
werd er uitdrukkelijk gevraagd geen foto’s te
nemen, de klanten willen hun auto immers niet
op Facebook terug zien voordat deze afgeleverd
wordt… Omdat het voor de Papersnake was

De hal waar de Mustang en
Ford Pickup getuned werden
was vele malen groter dan de
productiehal van de Cobra.
De hal stond vol en er werd
druk gewerkt aan de diverse auto’s.
Dit was duidelijk een
veel commerciëler
gedeelte dan de Cobraproductieruimte.

Nadat wij onze
namen op de muur hadden
geschreven, wat aan iedere bezoeker
gevraagd wordt, kwam er een eind aan de
rondleiding.
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Nog even neuzen tussen de gadgets in de shop en
toen kon de vakantie beginnen. Mocht je ooit in de
buurt zijn kan ik je een bezoek aanraden!
Groet, Rob Peters.

PaperSnake 4, december 2013
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Verslag ECM 2013.....

D

it jaar was de 5de editie van de European
Cobra Meeting. Deze
werd gehouden in het ZuidDuitse Inzell. Gelukkig mocht
ik ook dit jaar weer mee als
bijrijder van Cor, want iemand moet toch kaartlezen,
nietwaar?
Aangezien Inzell nou niet meteen om de hoek ligt,( ± 970 km)
zouden wij woensdagochtend
al vroeg vertrekken. We wilden
namelijk graag op donderdag
al meedoen met de Early Bird
Special en dan moet je echt op
tijd in Inzell zijn.

Nu woont Cor in het zeer
vlakke Zeeuwse land, maar zoals je kunt ziet was
men bij hem in de straat druk bezig om een ander
landschap te creëren. Dit keer met heuvels en allerlei
andere hinderissen voor de Cobra. Nadat we deze
hindernissen waren
gepasseerd, was het zo
rond de klok van 6:45
uur en gingen we eindelijk op pad. Maar ja,
als het buiten zo´n 5 a 6
graden is, moet je toch
wel een mustje op. Al
snel werd het een stuk
warmer en bij eerste
grote stop gingen de
dikke jassen uit en konden we verder genieten
van het stralende weer.
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Met een zeer mooie cruisesnelheid van 120 km/uur was
het goed toeven op de rustige
Duitse Autobahn en kwamen
in de loop van de middag de
Alpen in zicht.
Rond de klok van zessen waren we in Inzell.

Nu blijkt Inzell niet zo groot
te zij en voordat we erg in
hadden waren we ons hotel
al lang voorbij en reden we
Inzell alweer bijna uit. Bij
het hotel bleken er al diverse
deelnemers aanwezig te zijn
uit ons eigen land, maar ook
33
uit Engeland, Denemarken,
Polen en Duitsland. Het leuke
van dit soort evementen is dat
iedereen elkaar snel opzoekt en er meteen een goede
sfeer hangt. De volgende dag zouden wij deelnemen
aan de Early Bird Special, dus we konden het op deze
avond niet te laat maken.
En ja, ook een hele
dag in de Cobra blijkt
toch een vermoeiende
bezigheid...

.....vervolg blz 33.....

34

Op donderdag was
het op tijd opstaan,
om naar het centrale verzamelpunt
te gaan. Hier zou
de Early Bird Special van start gaan
met een rit naar
de Obersalzberg,
waar het Adelaarsnest ligt (door de
NSDAP in 1939
cadeau gedaan aan
Adolf Hilter, voor
zijn 50ste verjaardag).

De wegen in de Alpen liggen er schitterend bij en
slingeren door een magnifiek landschap.

Vanaf Inzell is dat geen wereldafstand, maar gelukkig had de organisatie gekozen voor een prachtige
rit door de Alpen, waarbij we zelfs een ommetje
maakten via een privéweg (wel paar euro tol betalen), om naar een schitterend uitkijkpunt
te rijden. Hier konden we even op krachten
komen.

Na een paar uurtjes rondgekeken te hebben, gingen
we weer op pad met de Cobra´s om een bezoek te
brengen aan Köningsee.

Aangekomen bij de Obersalzberg konden we een
bezoek te brengen aan het documentatiecentrum, of
een trip ondernemen naar het Adelaarsnest. Hiervoor moest je wel een buskaartje kopen, want je
kunt dit alleen bereiken d.m.v. een buspendeldienst.
De weg naar boven is net breed genoeg voor één bus,
en als je eenmaal boven bent ga je via een voettunnel
en een lift naar het Adelaarsnest. Helaas blijkt boven
alles vol te staat met parasols, tafels en stoelen en er
is weinig te bekennen van de geschiedenis die zich
hier heeft afgespeeld.
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Het terrasje waar we zaten, vlak aan het meer, was
geheel oranje gekleurd. Toeval? Of was het toch de
scherpe zon die dit veroorzaakte ?

Bij terugkomst te Inzell hadden we ons aangemeld
voor het diner. Hierbij was natuurlijk ook gezorgd
voor de nodige Bayerische muziek en dans. Het is
wel zo dat men dit zeer serieus neemt, want een
lachje kan er niet af. En als je er eens dichtbij staat,
blijkt dat dijenkletsen toch een stuk moeilijker is dan
je zou denken.
Om jullie verder niet te vermoeien, zal ik in een volgende PS teugkomen op het ECM 2013.
Groeten Rocco Jansen
PaperSnake 4, december 2013
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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
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