


BPM & Slurptax vrij bouwen !!!

Zoals u niet ontgaan is, is in Nederland de CO² toeslag (slurptax) op nieuw te bouwen Cobra´s
een fiks bedrag. Deze toeslag zal in de komende jaren alleen nog maar gaan toenemen. In de
praktijk leidt dit ertoe dat u als bouwer vele tienduizenden euro´s belasting. In de vorm van
CO² toeslag, moet afdragen als u een nieuw gebouwde Cobra aanbiedt bij de douane. Dit
geldt ook als u een Cobra aanbiedt die u via het buitenland (zoals de UK) op kenteken heeft
laten zetten.

Daarom hebben wij uniek concept ontwikkeld, waardoor u als bouwer geen CO² toeslag hoeft
te betalen. U hoeft zelfs deze Cobra niet aan te bieden voor een IKS keuring in Nederland,
waardoor u nog veel meer geld bespaart.
De totale besparing voor een Cobra met een motor van 300pk is al € 30.000,=. Maar wordt
steeds hoger, naarmate het vermogen van de motor toeneemt.

De motorkeuze is vrij, in principe kan iedere V8 geplaatst worden, en we kunnen zelfs een
pakket aanbieden waarbij de motor niet voorzien hoeft te zijn van een emissiebestrijdingssysteem (geen motormanagement, geen katalysators en geen lambdasondes).

Prijzen startpakket vanaf € 8.995,= (*)
* Startpakket is BNL 427 chassis + ophanging + kenteken

Alle delen/paketten die u nodig heeft om deze Cobra te bouwen, worden door ons geleverd :
-

Montage handleiding
Chassis revisiepakket
Remmen pakket
Body pakket
Electro pakket
Brightwork pakket
Benzinetank pakket

Mocht u interesse hebben in het bouwen van een Cobra via dit concept, neem dan contact
met ons op.
Mvg, John Kox

Dax Benelux
Hoogeind 75
2321 Meer
Tel. +32 (0)3 3159362
info@daxbenelux.com
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Dag beste Cobra-liefhebbers.

En ja, daar is-ie weer, jullie enige echte PaperSnake.
In alle commentaren overheerst de vreugde over
het uitbreken van de lente. Want mooi weer is
Cobra-weer.
Mijn persoonlijk aandeel in het samenstellen en
vormgeven van de PaperSnake is al een tijdje
steeds meer aan het afnemen.
Het heeft te maken met veranderende omstandigheden -op mijn werk en op persoonlijk gebied- die mij steeds minder vrije tijd laten om
me bezig te houden met andere zaken, zoals dit
tijdschrift.
Gelukkig is er redding gekomen en zorgt Rocco
voor het samenstellen en Kika voor het in elkaar
zetten van de PaperSnake.

Mijn bijdrage bestaat nu nog slechts uit het aanbrengen van wat finishing touches en het schrijven van dit stukje.
Ik heb het nu alweer een jaar of wat gedaan en
misschien is het tijd om eens wat nieuw elan in
huis te halen op redactioneel gebied.

Graag nodig ik leden uit om eens in overweging
te nemen de redactie van de Paper Snake over te
nemen. Een leuke en dankbare klus, die het verdient om gedaan te worden door iemand die het
met dezelfde bevlogenheid kan aanpakken als
waarmee ik er ooit mee begon, maar die ik door
omstandigheden niet meer kan leveren.
Als je belangstelling hebt: bel mij of een van de
andere bestuursleden voor meer informatie.

Maar nu eerst genieten van een ronkende lente!
Ron Gillot
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Bestuursmededelingen:
Van de Secretaris
Voorjaar
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Het is begin maart en nu hebben we al in Tshirt kunnen rijden bij 20C. Wat een ongelofelijke luxe.
Eerlijk gezegd heb ik deze hele winter regelmatig gereden. Met zo’n winter als dit jaar kan
ik nog wel leven.
Op mijn Cobra zaten een paar banden die
aan het verouderen waren, het rubber werd
minder goed. Dat uitte zich vooral als het een
beetje vochtig/nat wegdek was, dan verloor
ik grip in de bochten of als ik te hard op het
gas ging. Wel spannend en spectaculair, maar
gaf toch een wat onzeker gevoel. Een paar
nieuwe banden scheelt dan enorm. Iedereen
die twijfelt over nieuwe banden of waarvan de
banden al langer op de Cobra liggen, maar nog
voldoende profiel hebben, zou ik willen adviseren daar toch eens goed over na te denken.
Waar ik wel benieuwd naar ben is hoe anderen binnen de club met de veiligheid van hun
Cobra omgaan. Sommigen zijn voldoende
ervaren en hebben voldoende kennis om dat
zelf te doen. Maar iemand als ik kan dat niet.
Mijn Cobra wordt daarom elk jaar op de brug
bij een bevriende garage nagekeken. Hoe doen
jullie dat?
Op 6 april hebben we onze 1e pubmeeting. Ik
hoop dat het dan mooi weer wordt en dat we
elkaar dan weer met velen mogen ontmoeten.
Groeten Sjoerd

Van Algemene Zaken
Zondag 3 maart, met een weersverwachting
van rond de 20 graden, kan ik wel zeggen dat
de winter voorbij is. Er zal wel veel gesleuteld
zijn in de afgelopen maanden om de Cobra
klaar te maken voor dit seizoen. Maar anderen
zijn weer bezig geweest met bouwen of met
ombouwen. Terwijl anderen via Marktplaats
een project hebben gekocht. Helaas houden
de kopers er geen tot weinig rekening mee dat
het bouwen van dergelijke projecten vaak erg
lastig is. Er is namelijk geen ondersteuning
van een leverancier, omdat het geen merken
zijn die in de Benelux vertegenwoordigd zijn.
En het verkrijgen van een kenteken op dit
soort projecten is een hachelijke zaak. Want
je zal zelf alles moeten aantonen aan de RDW

dat alles voldoet aan de eisen die zij stellen. En
dan wordt “goedkoop” toch “duurkoop” en zie je
na enkele maanden deze projecten weer voorbij
komen op Marktplaats.
Mijn advies is dan ook, begin er niet aan. Informeer je goed en als je plannen hebt, laat je dan
goed informeren door erkende leveranciers.
Nu nog even wat doorwerken, zodat de Cobra
vandaag toch nog even buiten kan komen. En ik
wens bij dezen iedereen een perfect 2014 seizoen toe.
Rocco Jansen

Van de penningmeester
Beste leden,

De contributiebetalingen druppelen nog steeds
binnen nu de eerste herinnering is verzonden.
Binnenkort kan ik weer de ledenkaarten 2014
laten maken, deze kan je eind maart - begin april
verwachten. Naar aanleiding van de contributieverzoeken hebben we jammer genoeg een
aantal opzeggingen ontvangen, 7 leden hebben
afscheid genomen. Gelukkig hebben we ook een
aantal aanmeldingen, we verwelkomen de heren
Ter Braak en Monod de Froideville.

Vooruitlopend op de jaarvergadering, ben ik blij
te kunnen melden dat onze vereniging financieel
nog steeds gezond is. De adverteerders hebben
vrijwel unaniem besloten hun advertenties en
banners gelijk te houden aan vorig jaar, zij zorgen daarmee voor een goede basis voor de kosten van de website en Papersnake. We kunnen
altijd nog extra ondersteuning gebruiken, dus als
je denkt dat we iets voor een commerciële partij
kunnen betekenen, dan hoor ik dat graag. Wel
staat altijd voorop dat het moet passen binnen
onze verenigingsdoelen en het ten gunste moet
zijn voor de leden.
Verder hoop ik dat we dit jaar een goede opkomst krijgen bij de algemene ledenvergadering.
We zijn tenslotte een vereniging waarin de leden
uiteindelijk beslissen. In de praktijk zijn dat de
leden die aanwezig zijn bij de vergadering, dus
wil je meebeslissen....
Met vriendelijke groeten,
Ad van der Burgt
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Van de Evenementenboer
Hallo Cobravrienden,

Het seizoen moet officieel nog geopend worden maar als we naar buiten kijken dan is het
Cobra-seizoen al begonnen, wat een weertje
hebben we toch. Begin maart kunnen we al
met onze bolides topless buiten rijden. Door
het mooie en zachte weer is de natuur ook
vroeger dan normaal. De bloesem begint al uit
te komen en de bloembollen staan ook al te
popelen om hun mooiste kleuren te tonen aan
de buitenwereld. Dit gooit onze evenementenkalender door de war waardoor we de geplande bollenrit in het vat houden voor volgend
jaar. De bloesemrit gaat wel door en hopelijk
zien we nog iets van die lente-kleuren. De
kalender wordt goed gevuld dit jaar maar
de buurtmeetings missen nog wel. Als je een
buurtmeeting in de pen hebt zitten, laat het
weten door een mail te sturen naar events@
cobraclub.nl, plaats een bericht op het forum
of op onze facebook-pagina.
Elders in deze Paper Snake staat de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering. We
hebben weer iets leuks voor jullie in petto.
Noteer zondag 4 MEI in jullie agenda!!! Het
gaat weer een mooie en gezellige dag worden.
Ik verwacht jullie in grote getalen en allemaal
met de lente of misschien dan al wel de zomer
in de bol, gezellige en lachende mensen dus
met hopelijk ook nog eens goede ideeën en
suggesties voor/over ons clubje.
Als het weer zo blijft gaan dan gaan we een
fantastisch Cobra-seizoen tegemoet met veel
zonnige, droge en plezierige kilometers. Ik
hoorde pas geleden dat door de klimaatverandering Nederland over een aantal jaren een
goed wijnland belooft te worden. Ik zou dus
zeggen “CHEERS”, op een mooi seizoen. Tot
snel op een meeting of rit.
Groeten
Mickel Goossens
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COBRA Kalender



Taxaties volgens 7.960 BW



(voorheen art. 275 WvK)

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

vanaf € 95,Ledenvoordeel:

Bij u aan huis € 140,-

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

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

ING: 512.33.35
Rabo: 3868.23.596

K.v.K.: 28074292
Rekestnr.: 2286/90
BTWnr.: 808539772B01
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Hoe cool zou het niet zijn om met je eigen
oldtimer een rally te rijden van New York naar
Miami !!!
Dit is het verslag over de voorbereidingen en de
rally van Karen en Ed en van Cor en Astrid.

We beginnen eind 2012, zagen wij een advertentie waarin een Belgische organisatie aanbood
om met Classic Cars van New York naar Miami te
gaan rijden. Wat een avontuur moet dat zijn. In
je eigen wagen, in ons geval de Cobra, door Amerika toeren. Daar wilden we wel meer van weten.
Dus op 24 januari 2013 naar Antwerpen getogen
de informatieavond bij te wonen.
Niets geen achteraf zaaltje in een hotel, maar in
de showroom van Beerens, compleet versierd
met Amerikaanse vlaggen en voorzien van een
heuse hotdog-stand.
De organisatie had er veel werk van gemaakt.

Samen met zo’n 400 andere belangstellenden
hebben we het plan aangehoord. We werden
steeds enthousiaster. Niet alleen de hotels en
het verschepen van de auto’s zou worden geregeld, er zou per groep ook een team begeleiding
meegaan, een bagagewagen, een mechanieker en
zelfs een fotograaf. We hebben niet lang getwijfeld, we hebben ingeschreven en zijn met de
voorbereidingen begonnen..
De Cobra van Cor was al een paar jaar af maar
moest wel zeer grondig nagekeken worden, al
met al kwamen er niet veel problemen aan het
licht en waren ze zo klaar.
Ed was eigenlijk net klaar met de Cobra, dus
moesten er kilometers gemaakt gaan worden.
Af en toe even sleutelen en nog wat vervangen,
we konden er voor gaan. Om het thuisfront mee
te laten genieten van ons avontuur werd een
facebook pagina gemaakt

https://www.facebook.com/CobramansTourAmerical, waar we onze belevenissen en fotomomentjes konden delen.

Begin september was het zover. De auto’s moesten ingeleverd worden, zodat ze verscheept
konden gaan naar de United States. Zo’n dag of
10 op de boot en dan door de douane, zodat ze
klaar zouden staan als wij zouden arriveren.
Uiteindelijk waren er 3 groepen van elk zo’n 50
auto’s die aan de trip deel gingen nemen.
Zelf zijn we 8 oktober vertrokken. We
vlogen van Brussel naar New York. Bij
aankomst eerst de auto’s ophalen en
dan door naar het eerste hotel. Omdat we toch wel graag iets van New
York wilden gaan zien hebben we een
nachtje extra geboekt, zodat we toch
een indruk konden krijgen van de Big
Apple (eigenlijk heb je meer dan een
week nodig, maar dat zat er effe niet
in). We hadden nog een hele reis voor
de boeg. Na een dagje door New York
gestruind te hebben was het zover.
Onze Tour Americal ging beginnen. ’s
Ochtends op tijd vertrekken om even
door New York te gaan rijden. Door de
Holland Tunnel reden we op weg naar
de Bright Lights. Het lukt natuurlijk
niet om met zoveel auto’s bij elkaar
te blijven, dus wij met 2 cobra’s door
New York. Wat een bezienswaardigheid waren wij…en wat enthousiast
zijn de NewYorkers, niet te geloven.
Het aantal duimen dat omhoog ging
en het aantal foto’s dat van ons is
gemaakt. Het was geweldig ! Wat een
belevenis…
Met de Cobra door New York, hoe cool
is dat !!
De afstand die we de eerste dag af
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moeten leggen om bij het volgende hotel te
komen is meer dan 400 km!. En omdat New
York toch best veel tijd heeft gekost schieten we
na onze rit door New York de snelweg op richting het zuiden. Helaas zijn de weergoden ons
nog niet zo goed gezind en hebben we heel veel
regen. De bestemming die avond is Annapolis,
waar we zo rond een uurtje of tien ’s avonds
aankomen. Het was een uitputtende eerste dag.
Dag 2 van de toer weer vroeg uit te veren. Na
een aangenaam ontbijt op naar Washington.
Daar aangekomen bleek het weer niet op de
knappen, dus in de auto een rondje langs de
bezienswaardigheden, zoals het Witte Huis en
het Capitool en door want de route van vandaag
is weer lang. De kuilen in de wegen zijn diep en
vol water, dus bij een passerende bus komt er
een golf water binnen. En bedankt ! Het mannetje in het busje verontschuldigd zich vervolgens netjes. Tja hij kon er ook niets aan doen. Na
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Washington rijden we langs Arlington en begint
de route naar Staunton. We hebben wat minder
snelwegen, dus het rijden wordt aangenamer.
We zijn iets meer ontspannen en blijven hopen
op beter weer. We rijden nu echt door hillbilly
land. Dus veel trailerparken en vervallen boeltjes. De verschillen met New York en Washington
zijn groot. Na een lunch van wat minder lekker
pancakes bij Wendy’s hebben Cor en Astrid een
voetenbadje in de auto. Er staat een laagje water
van 5 cm voor de stoelen. Dat wordt dus eerst
hozen en dweilen voordat we verder kunnen.
Het hemelwater blijft maar stromen. We komen
net voor het donker aan in het hotel. Er is een
parkeergarage waar een politieverordening
hangt dat er alleen door ons geparkeerd mag
worden. Ben vergeten er een mee te nemen, dat
was wel mijn bedoeling.
Vandaag hebben we een rit voor de boeg door

9
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de Blue Ridge Mountains. We vertrekken nog
met het kapje erop, maar voordat we de bergen
in gaan is het droog en kunnen we de kapjes
opbergen en open verder rijden. De bergweg is
lang en bij diverse uitkijkpunten stoppen we. Je
komt nog eens iemand tegen van de rally. Dat
is leuk, om ervaringen uit te wisselen en elkaars auto’s te bewonderen. Want daar hebben
wij nog niet zoveel gelegenheid voor gehad.
Vandaag rijden we naar Winston Salem. We
komen aan het einde van de middag aan, dus
kunnen alle auto’s op de parkeerplaats bewonderen.
We zijn verbaasd over het aantal mensen dat

op de evenement afkomt om onze auto’s te
bewonderen en met ons te praten. Iedereen is
super enthousiast. Dat is heel leuk.

Gelukkig is het nu wat beter weer en rijden we
open, op wat miezer na gaat
het steeds beter. We rijden
door North en South Carolina
en zien echt de huizen uit de
serie North& South. Schitterende landerijen, dus een
heel verschil met gisteren.
Prachtige huizen met veel
grond en schitterende uitzichten.

Aiken is een leuk stadje en
als we arriveren worden we
weer opgewacht door veel belangstellenden
met camera’s. Het blijft een bijzondere ervaring. Helaas was het shoppingcentre dat vlak
bij het hotel lag niet geopend. Dus we zijn maar
lekker gaan eten. Dit was de avond van de

spareribs. Heerlijk ! Tijd om een plaatsje te gaan
bekijken hebben we nog niet gehad. De rijdagen
zijn lang en daar hebben we meer dan genoeg
aan. Maar daar gaat vanaf nu verandering in
komen. Vandaag rijden we naar Savannah, de
oudste stad van Georgia. Een korte rit, zodat we
de middag in het centrum door kunnen brengen. Eerst met de auto . Even showen door River
Street en toen de auto’s in de parking en lekker
even wandelen en wat shopjes bezoeken. Dan
rijden we aan het einde van de middag door
naar het hotel.

De dag van Daytona.
Hier hebben vooral
de mannen naar
uitgekeken. Het lijkt
niet zo’n lange route,
maar we halen om
16.30 uur bij het
hotel verzamelen
maar net. ’s Ochtends
worden alle deelnemers in Fernandina
Beach verwacht. Een
leuk plaatsje wat op
Amelia Island ligt, in
autoland een beroemde plaats omdat daar
ieder jaar de “rich and famous” hun opwachting
maakt tijdens het Concours D’Elegance. We worden ontvangen worden door een Belg die het
evenement groots
aangekondigd
heeft. Er zijn dan
ook veel belangstellenden, want
vergeet niet dat wij
de derde groep zijn
in de tour, dus eigenlijk overal waar
we komen weten
de mensen dat wij
met iets bijzonders
bezig zijn en dat
trekt toch wel wat publiek. Heel leuk, we spreken een man die alle drie de dagen al geweest
is en ook een Cobra gebouwd heeft. Hoe stoer is
dat?
We bekijken even wat winkeltjes en gaan dan
PaperSnake 1, maart 2014
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toch door, want we hebben nog het een
en ander voor de boeg.

We rijden op de A1A, de toeristische
route langs de kust.
Op een bepaald punt moeten we de
ferry nemen voor een kleine overtocht.
Staan we daar met een aantal auto’s op
die boot. Lachen ! We rijden verder en
verder en belanden uiteindelijk in Daytona. Helaas was het hoogwater, anders
hadden we een stukje over het strand
kunnen rijden. Bij het
hotel aangekomen,
kunnen we meteen
omdraaien om in de
rij te gaan staan om
het circuit op te rijden.
We mogen eerst achter
de pacecar wat rondjes rijden. De rit ging
niet hard genoeg naar
smaak van de mannen. Maar het idee is
er, wel hebben ze de
kans gehad om toch
een beetje harder als
toegestaan was op de
“banking” te rijden, dit
zijn de schuine bochten aan het einde van het
rechte eind die 31 graden!! schuin staan. Het is
namelijk heel bijzonder om toegelaten te worden op het circuit. Dat lukt niet zomaar.
Na de rit zetten we de auto’s neer om onze tour
in een treintje te vervolgen. We krijgen een rondleiding over het circuit en mogen foto’s maken
op de baan. Hierna een borrel drinken in het
hotel en opfrissen om te gaan eten. Het weer is
inmiddels aardig geworden en we kunnen lekker
buiten eten.
De dag na Dayona gaan we verder Florida in.
De mannen hebben afgesproken met Herman
Eshuis, een Cobra man die de stap gewaagt heeft
om te emigreren naar Florida om daar Cobra’s
te gaan verkopen. We gaan bij hem op de koffie
in Edgewater. Hij heeft een jerrycan koffie en donuts gehaald. We ontmoeten hem bij de hangar
en drinken koffie op het vliegveld.
Hierna vervolgen we onze weg naar het Kennedy
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Space Centre. Vandaag gelukkig geen deadline
om te halen, dus we haasten ons niet. In het park
is het gelukkig niet druk, dus we kunnen alles
goed bekijken.
11
Heel bijzonder dat we space shuttle Atlantis in
het echt gezien hebben. Helaas was de bustour
door de overheids shut-down niet te boeken.
Maar ons bezoek aan het space center was geslaagd.
We vervolgen onze weg langs de kust en zien
de mooiste strandhuizen voorbij komen. We
besluiten onderweg te eten en vinden een gave
strandtent die al helemaal in Halloween stijl is
ingericht. Compleet met enge figuren, onthoofde
hoofden en skeletten. We eten lekker en na afloop kunnen we nog
even het bijbehorende winkeltje in. We
kijken onze ogen uit.
Het is inmiddels donker geworden en we
rijden verder naar
het hotel. Over een
weg met aan twee
kanten water. Er
steken krabben over.
Heel veel krabben
steken over, zoveel
dat ze niet meer te
ontwijken zijn. En
die dingen zijn snel
en met veel.. Oehs
en aahhs.. als we er
weer eens een paar
plat rijden we verder.

.....vervolg blz 11.....
Als we bij het hotel aankomen
hebben we een parkeerplaats
vlak voor de deur en de ander
kant kijkt uit op het zwembad
met bar. Niet verkeerd. Hier
gaan we nog even wat drinken
voordat de bar sluit en wij naar
bed moeten.

12

De volgende ochtend weer gewoon om 07.00 uur ontbijten en
we vertrekken richting Miami.
Deze route langs de kust bevat
de huizen van de allerrijksten
volgens mij.

Hij vond het heel gaaf wat wij aan het
doen waren en wij vonden het leuk om
zijn verhaal te horen.
Eenmaal aangekomen in Fort Lauderdale zit te toer erop. We hebben hem
gelukkig zonder al te veel ongemakken
volbracht. Nog en dagje shoppen in Miami en we gaan weer huiswaarts.
Cor & Astrid en Ed & Karin

Gigantische villa’s en veel
Mexicanen die de tuinen aan
het doen zijn.
We kijken onze ogen uit. Het
is lastig om ergens een restaurantje te vinden om wat te
eten en drinken.
Onbegrijpelijk.
Uiteindelijk vinden we een
tentje wat eigenlijk niet veel
voorstelt, maar een hotdog en
een cola gingen er wel in. Dus
helemaal prima.
Eenmaal terug bij de auto
komt er een man naar ons toe
die vroeger in 1965 in een
echte Cobra geraced heeft.
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ALV 4 mei 2014.....

Hallo Cobravrienden,

Vorig jaar hebben we voor het eerst de Algemene
Ledenvergadering gecombineerd met een leuk
uitje en dat viel in goede aarde.
Dit jaar denken we ook weer iets leuks in petto
te hebben.
De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar
plaats in het Ford Museum Den Hartog in Hillegom en wel op zondag 4 mei aanstaande en dit
valt dus samen met de pubmeeting van mei.
Zie het onderstaande programma:

10.30 tot 11.30 uur
Ontvangst met koffie en thee op het binnenterras
11.30 tot 13.00 uur
Algemene ledenvergadering
13.00 tot 14.00 uur
Etagèrelunch in de kleine zaal
14.00 tot 15.30 uur
Museumbezoek met rondleiding
15.30 tot 17.00 uur
Borrel + hapjes in het restaurant
Het Ford Museum Den Hartog in Hillegom heeft
de grootste privécollectie van Ford-automobielen ter wereld en is de moeite waard om te
bekijken.
Onder begeleiding van een suppoost worden we
rondgeleid door het museum.
Zoals je ziet wordt de lunch ook verzorgd

Ik hoop dat jullie dit jaar ook weer in grote getalen komen en liefst natuurlijk met Cobra.
In verband met de catering willen we wel graag
weten hoeveel personen er komen. Stuur een
mail naar events@cobraclub.nl om aan te geven
dat je komt en we maken er weer een geslaagde
en cultureel verantwoorde dag van.
PaperSnake 1, maart 2014

Ford Museum den Hartog
Haarlemmerstraat 36
2181HC Hillegom
Tel 0252-518118

Groeten en tot zondag 4 mei

Mickel Goossens
Evenementen-coördinator Cobra Club Nederland
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Topaasstraat 12

. 7554 TH Hengelo .

Tel: 06 22 38 64 66

.

info@nitrade.nl

Leden stellen zich voor.....
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Hallo Cobra leden,

Mijn naam is
Marcel van Riet en
sinds december 2012
ben ik de eigenaar van
een Cobra.
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Ik ben getrouwd met
Anka en we hebben
twee jongens (Jasper is
8 jaar en Thomas is 7
jaar). We wonen in Son
en Breugel. Als opleiding heb ik HTS Autotechniek en momenteel ben ik werkzaam als
Purchase Manager bij VDL Bus Valkenswaard
bv.
Na een periode van 10 jaar intensief motorrijden, heb ik deze hobby in 1999 beeindigd en
mijn motor verkocht. Om toch een snel alternatief te hebben, heb ik in 2000 een Super
Seven gekocht. Omdat de drang naar snelheid
nog steeds aanwezig was, heb ik gekozen voor
een uitvoering met een 2.0 ltr turbo. Met een
vermogen van 265 pk en een gewicht van ca.
640 kg was dit een goede oplossing.

Destijds ben ik ook lid geworden van de Super
Seven Club Nederland en heb ik samen met
mijn vrouw meerdere tourtochten gereden
en ook georganiseerd. Daarnaast heb ik maximaal deelgenomen aan circuit evenementen
welke door de SSCN werden georganiseerd.
Uiteindelijk is dit namelijk toch de enige
manier om het maximale uit je auto te kunnen
halen op een relatief veilige manier.
Na een periode van 12 jaar modificeren, sleutelen en rijden ging mijn interesse uit naar
de aanschaf van een eerste liefde. Ik heb mijn
Seven uiteindelijk verkocht en de auto is geëxporteerd naar Italie.
Uiteraard was ik mij tussentijds al aan het
verdiepen in de markt van de Cobra’s, want
dit was de auto welke al een zeer lange tijd
op nummer 1 stond in mijn “lijstje”. Na de
verschillende specificaties en ervaringen te
hebben gelezen van de verschillende merken
Cobra replica’s (een echte past helaas niet in
het budget), was mijn keuze gevallen op een
Gardner Douglas Cobra. Laat dit nu net de Cobra zijn waarvan er in Nederland niet erg

l

veel rondrijden, laat staan
te koop worden aangeboden.

Om een Cobra vanaf nul te bouwen, op kenteken te krijgen en vervolgens btw en BPM te
betalen, was niet mijn plan. De voorkeur ging
uit naar een GD Cobra welke voor een groot
gedeelte voldeed aan mijn ideale plaatje en in
detail naar eigen wens aangepast kan worden.

Na het zoeken in Nederland op de bekende
websites, een bezoek aan de ECM2012 en
bellen met de Cobra Club, was mijn conclusie
dat ik in het buitenland een grotere kans van
slagen zou hebben. Hiervoor bleek de UK het
land bij uitstek. Uiteindelijk heb ik in november 2012 een Gardner Douglas in Engeland
gekocht. De auto had de juiste basis echter was
deze Cobra voorzien van een 3,5 ltr Rover V8.
Dit was voor mij niet de juiste motor dus deze
zou uiteindelijk
toch verwisseld
moeten worden
met een 5,7 ltr V8
(GM LS1 blok).

Om de auto naar
Nederland te
vervoeren heb ik
met Speedon de
afspraak gemaakt
dat men de auto bij
mij thuis aflevert.
Ik zal de details
achterwegen laten,
maar dit transport
is alles behalve vlekkeloos verlopen.
Het resultaat is in ieder geval een beschadigde
Cobra in mijn garage zonder hardtop (deze
was van de auto gewaaid tijdens transport). Dit
dispuut is inmiddels opgelost dus ‘zand erover’
laten we maar zeggen.

De eerste taak was om de motor en bak te
demonteren. Toen de motorruimte leeg en
schoon was, was deze niet klaar voor een andere blok. De lak van het chassis had namelijk last
gehad van steenslag en andere beschadigingen.
Ook de wielophanging was niet helmaal fris
meer. Dus dan ook maar de wielophanging
demonteren. Aangezien het huidige motorblok
(LS1) compleet andere motorsteunen heeft,
was het noodzakelijk om nieuwe motorsteunen op het chassis te lassen. Dit was uiteinde-
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lijk flink passen en meten. Door de positie van
het blok in het chassis (maximaal naar achter
gemonteerd), past de nieuwe versnellingsbak
(Tremec) ook niet meer op de oorspronkelijk
steunen. Dus ook hier moest ik weer met de
haakse slijper aan de gang en zijn er nieuwe
steunen in gelast. Door het passen en meten met
de motorsteunen kwam ik weer in de knoop met
het uitlaatspruitstuk, deze kwam namelijk precies op de plaats te zitten waar de motorsteun

moest zitten. Zo blijf je natuurlijk aan
de gang. Even een V8 erin en eruit is
makkelijker gezegd dan gedaan, maar
inmiddels ben ik er aardig handig in
geworden. Nu alles eruit ligt zijn er
gelijk steunen in gelast voor de (latere)
ombouw naar LHD gestuurd.
Inmiddels is met uitzondering van de
brandstoftank, het gehele brandstofsysteem aangepast en vernieuwd, zijn
de leidingen van de remmen en koppelingsbediening vernieuw, is de voorwielophanging compleet gereviseerd en voorzien van
nieuwe schokdempers.
Na montage van de grove hardware zoals bak,
blok, aandrijfas (ingekort en gebalanceerd ) kan
worden begonnen met het aansluiten
van het elektrische zaakje en de waterhuishouding. Ik heb een programmeerbare Omex computer en bijpassende kabelboom aangeschaft, dus ook dit wordt
nog een flinke klus. Verder moet er nog
een volledig nieuwe 3” rvs uitlaat onder
geknutseld worden.
Als dit allemaal klaar is, is het de bedoeling de auto op nederlands kenteken te zetten en kilometers te maken.
Vervolgens bouw ik de auto om naar
LHD, waarbij gelijk het dashboard en
PaperSnake 1, maart 2014

interieur naar mijn eigen smaak zal worden
aangepast. Hierbij moet ook een rolbeugel aan
de linkerzijde worden aangebracht. Tevens moet
de achterwielophanging opgefrist worden zoals
ik dit ook aan de voorzijde heb gedaan.

Zoals uit bovenstaande blijkt, heb ik dus nog
voldoende werk en is het project niet binnen een
paar weekjes afgerond. Hopelijk kan ik deze zomer de eerste legale meters op de Nederlandse
wegen gaan maken.

Sinds mijn jongens inclusief Maxi Cosi in de
vierpuntsgordel van de Seven passen, zijn ze
eveneens volledig besmet met het autovirus.
Vaak was het ruzie wie als eerste met papa mee
mocht en daarna was het ruzie als er eentje net
23
een langer rondje mee had mogen rijden. Een
extra rondje op de rotonde was meestal niet erg
zolang mama het maar niet wist. Met de Cobra
zal het zeker niet minder worden aangezien ze
nu zelf op You Tube al fimpjes van gummende
Cobra’s bekijken.
Als de Cobra rijdend is zijn we zeker van plan
tourtochten te organiseren aangezien we dit
destijds voor de SSCN ook hebben gedaan. Vrienden van ons hebben nog steeds Sevens, dus de
link met deze auto’s zal blijven bestaan.
Uiteraard vindt een aantal van deze gasten een
Cobra natuurlijk geen alternatief van een Seven.
De eerst volgende keer zal ik ze de twee pijpen
aan de achterzijde van mijn Cobra laten zien…
Mijn ervaringen met eigenaren van Cobra’s zijn
tot dusver zeer positief. Om een voorbeeld te
noemen; Koos was zo gastvrij om mijn zijn project te laten aanschouwen en tevens zo aardig
om mij zijn motortakel te lenen. Ook vanuit het
Forum en andere leden merk ik dat hulp altijd
aanwezig kan zijn.
Ik zou zeggen tot ziens.
Marcel

Leden stellen zich voor.....
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Mijn naam is Dib Wisboom, ik woon
in Eemnes en ben werkzaam als
projectinrichter. Ik ben getrouwd
met Monique en heb twee zonen,
één van 17 jaar, Matthijs, en één
van 23 jaar, Sebastiaan. Naar mijn leeftijd mag
worden geraden, nr. 63 op mijn Cobra is niet
zomaar gekozen.
Ooit een opleiding genoten in Driebergen op
het IVA (Instituut voor de autohandel), met het
behaalde diploma nooit wat professioneels gedaan met auto’s, alleen hobbymatig. Alles waar
namelijk een brandstofmotor in zit en een
beetje tempo kan maken heeft mijn interesse.
Ben nog steeds een fervent watersporter en
heb 20 jaar fanatiek Harley’s bereden.
Een hele goede vriend van mij, Michel Makker,
is in het bezit van een fraaie Dax Cobra.
Met hem ben ik in 2012 mee geweest naar
Classic Le Mans, heb toen bedacht dat het toch
wel heel erg leuk zou zijn om er ook eentje te
bezitten. Heb de Harley’s uiteindelijk verkocht

en ben op zoek gegaan naar een goede, compleet
gebouwde Cobra. Vanaf april 2013 ben ik de
eigenaar van een Dax Cobra uit 1998.
Ik heb afgelopen jaar ca. 10.000 km bijna probleemloos gereden en heb bedacht dat het wellicht toch nog leuker zou zijn om zelf te schakelen dan dat door een automaat te laten doen.
Ben einde vorig jaar op zoek gegaan naar een
geschikte handbak voor mijn Chevy small block
uit een Corvette C4.
Kreeg een mooie 6-bak aangeboden, zat nog wel
in de auto welke totalloss was…
Het bleek te gaan om
een rechtsgestuurde
Vauxhal Monaro uit
2005 met ca. 20.000
mijl op de teller.
De LS motor van deze
auto is goed voor een
vermogen van ca.
400 pk (met de juiste
headers en software
voor het injectiesysteem). Het geheel klonk als
een klok en heb besloten motor en bak te kopen.
Deze winter gaat het allemaal gebeuren, Mischa
van Speedon uit Emmeloord gaat het voor mij inbouwen en heeft plechtig beloofd dat ik in maart
(2014) weer kan rijden. Ga mijn dashboard ook
gelijk vervangen en laat hem na-maken zoals
het originele dashboard van een Ac Cobra 427
SC was, dus met de Smiths meters waarvan de
snelheidsmeter “Counterclockwise” is.
Na de werkzaamheden bij Speedon gaat de auto
naar de bekleder, bekleding wordt zoals een originele AC Cobra ooit was, geheel zwart dus. Kan
niet wachten om weer te kunnen gaan rijden en
dit jaar nu met mijn “eigen” Cobra naar Classic
Le-Mans!!
Groet, Dib.
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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

ECM 2013 deel 2 .....
Na een goede nachtrust is het tijd voor het
tweede deel van het Early Bird programma.
Voor vandaag staat er een bezoek gepland aan
Salzburg. Ook op deze dag is het weer uitermate goed en hoeven we geen jassen aan te
doen. Rond 10:00 uur verzamelen we bij Hotel
Bayerischer Hof in het centrum van Inzell. Het
wordt wel duidelijk dat er ondertussen nog
meer Cobra´s aangekomen zijn, want de straat
staat knap vol.

Zelfs de urinoirs zijn
design en je handen
droog je af aan je
eigen handdoekje.
Ik vroeg mij wel af,
zou het op de damestoiletten nog luxer
zijn? En nee, ik ben
niet gaan kijken.
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Na een korte instructie van
Thomas Lederer is het tijd om
op pad te gaan. De stemming
zit er vanaf het begin goed in,
en via binnenwegen door de
Alpen gaan we naar Salzburg.

De eerste stop die we maken
is bij de Red Bull´s Hanger
7, waar ook de eigenaar van
Red Bull zijn eigen vliegtuigen
heeft staan. Dat gedeelte is natuurlijk niet voor het publiek
toegankelijk, jammer. Aangekomen blijkt wel dat ze op ons
gerekend hebben, want een gedeelte van de parkeerplaats is
special voor ons vrijgemaakt.
Binnen de kortste keren hebben we deze parkeerplaats
gevuld.
In Hanger 7 vind je allerlei
zaken die met maken hebben
met vliegtuigen, autosport en
ruimtevaart. Tja, het verkopen
van een energiedrankje, legt geen windeieren.

Na het bezoek aan Hanger 7, zijn er
ineens twee opties: of met een groep
meegaan naar het centrum van
Salzburg, of met een andere groep
mee die langs de meren gaat rijden
in Oostenrijk.
In overleg met Cor kiezen
we voor de laatste
optie. Helaas moeten
we dwars door Salzburg heen om op de
bergwegen komen
die langs de meren
lopen, maar als je er
dan bent is het uitzicht
bijzonder mooi. Ik gaf
bij onze groepsleider
nog wel aan dat we
dit in Nederland ook
hebben, maar ik kreeg
niet de indruk dat hij
mij geloofde. Later op
de middag zijn we nog
gestopt in een plaatsje
aan het meer, waarbij
we op het terras een
schitterend uitzicht op
het water hadden. Er
waren zelfs nog mensen aan het zwemmen,
en dat terwijl het toch
al september is.
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Hebben we nu zo snegereden? Of misschien
toch een te korte route gereden? Maar even later
komen de volgende Cobra´s alweer aan.

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar weer hadden we mooie bergwegen op de weg terug naar
Inzell, met hier en daar een spierwit kerkje.
Aangekomen bij de ijsstadion blijken we de eerste te zijn.

´s Avonds moeten we ons melden bij het Bayerische Hof, waar we ons officieel moeten inschrijven en de instructies krijgen voor de volgende
twee dagen. De avond wordt afgesloten met een
spontane bbq die het hotel voor ons klaargezet
heeft. Zalig!
Zaterdag op
tijd er uit, want
vandaag gaan
we naar de
Salzburg Ring.
Helaas lopen
Dick & Marion
wat schade op
aan hun Cobra,
maar zij worden
geholpen door
de Denen die de
Cobra naar de
garage verderop
in het dorp
wegbrengen.
De schade valt
gelukkig mee en
Dick geeft aan
dat zij ons later wel gaan inhalen.
Het startpunt vandaag is bij Max Aicher Arena,
waar alle deelnemers verzamelen. En naar mijn
idee zijn alle inwoners van Inzell er ook. In
groepen van 10 gaan we op pad naar Oostenrijk en het eerste gedeelte van onze route gaat
dwars door Inzell. Iedereen staat te zwaaien, te
klappen en foto´s te maken. De wegen zijn door
de politie voor ons afgezet en zij zwaaien net zo
hard mee en dit ondanks dat we ons niet allemaal en helemaal aan de snelheid hielden.
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..... vervolg blz 27 .....
rondetijden te rijden. In de praktijk kiezen een
groot aantal deelnemers ervoor om toch eens te
kijken hoe hard hun Cobra gaat. Mijn ervaring is
nu dat het niet meevalt om foto´s te maken als je
naast iemand zit, zeker niet als deze de snelheid
er goed heeft inzitten. Ik kies er dan ook al snel
voor om de camera op te bergen en mij schrap te
zetten om niet tegen de bestuurder aan te klotsen in een bocht of zo. Op het lange rechte stuk
komen we makkelijk boven de 200 km per uur.
Ik zie opeens dat de huid van mijn rechterarm,
die ik op de deur heb gelegd, begint te golven.
Geen idee of dit bij iedereen gebeurt, of alleen bij
mensen die iets ruimer in hun vel zitten.
De tweede sessie laat ik aan mij voorbij gaan en
gaat Terence mee.
Ook hij vindt het echt geweldig om met Cor te
kunnen meerijden. Bij de prijsuitreiking blijkt
dat Bob en Roel in de prijzen gevallen zijn. Beide
zijn erg trots op hun resultaat en het applaus dat
ze krijgen.
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Aangekomen bij de Salzburg Ring is er een
speciale parkeerplaats voor ons vrijgemaakt
en hebben we later op de dag de kans om met
meerdere Cobra´s gelijkertijd het circuit op
te gaan. Niet iedereen wil de baan op, sommigen kiezen ervoor om een ijsje te gaan eten.
Er wordt wel gevraagd om voorzichtig aan te
doen en het wedstrijdelement is om constante

Voor de avond hebben we ons aangemeld voor
het Bavarian Dinner incl. eten en muziek.
En zoals je kunt zien zat de stemming er goed in
deze avond.
Nee, het was geen heavy metal of zo, maar
muziek die je in Bayern kunt verwachten. Aangezien dat het erg warm was deze dag en nog
steeds is, hebben we tot in de late uurtjes buiten
op het terras kunnen zitten.
Hierna terug naar het hotel, waar we met de Nederlanders, Denen en Engelsen nog wat gedronken hebben.
Aangezien we beide nog moeten gaan werken
in de week erop en de weersverwachting wat
minder lijkt te worden in de komende dagen,
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besluiten we op zondag al richting Nederland
te rijden (maar dan wel in twee dagen). Via de
Alpenstrasse route gaan we op weg richting
Frankfurt, waar we vast wel ergens een hotel
gaan tegenkomen.

In Duitsland blijken ze ook bij het opnieuw asfalteren de toplaag van de weg te schrappen. Het
lijkt het wel of het regent, maar dit zijn steentjes
in de wielkasten. Cor begon er zelfs bedenkelijk
van te kijken en hield het tempo laag.

Na enkele kilometers was het asfalt weer goed
en konden we genieten van Zuid-Duitsland, waar
je zo onderweg nog wel eens iets bijzonders
tegenkomt.

Vlak bij Frankfurt zijn we het beu en gaan we op
zoek naar een hotel. Deze konden we vrij snel
vinden en we konden genieten van een prima
Italiaanse maaltijd. Na een goede nachtrust ginPaperSnake 1, maart 2014

gen we via de Autobahn op weg naar Nederland.
Aan de uitlaat te zien heeft Cor toch aardig gas
gegeven op het circuit en onderweg, maar dat
poetst hij thuis weer wel weg.
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Rond 15:30 uur zijn we in Zaamslag en gaan we
meteen even tanken, inmiddels zijn we 2578 km
verder sinds vertrek.
Bij Cor thuis blijkt het nog een heel karwei om
de Cobra binnen te krijgen, want de gaten zijn
alleen groter geworden bij hem in de straat.
Mijn wagen moet weer naar buiten om thuis te
kunnen komen.
Rond 17:00 uur rijd ik weg en begint het lekker
te regenen. Gelukkig had ik mijn softtop thuis
liggen, zodat ik van de regen kan genieten. Op
zich niet erg als je blijft rijden, maar bij Bergen
op Zoom hoor ik kort achter elkaar twee geluiden. Het klinkt als stukken metaal die tegen de
onderkant van de Cobra komen en aangezien
dat het niet druk is op de weg, moet het wel van
mijn Cobra komen.
Bij een kleine inspectie blijkt de bout van de
dynamo gebroken te zijn in het blok. Hierdoor
komt de v-snaar wat los te staan, maar ik sta nu
voor de keuze: wachten op de ANWB en vol regenen, of toch gaan rijden. Ik kies voor het laatste en hoe dichter ik bij huis komt, des te meer
neemt het geluid van de v-snaar toe. Dus het

laatste stukje zo´n 30 a 40 km per uur gereden
en alles goed in de gaten houden.
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Al gillend kom ik de straat in en vraag mijn
zoon om de garagedeur open te doen. Laten we
zeggen dat ik als een verzopen kat uit de Cobra
kom. En nee dat jackje wat ik aan heb is niet
donkergroen en glimmend. Het glimmende
gedeelte wordt veroorzaakt door het water, en
de kleur is van het vest wat ik eronder droeg....
Snel alles uit de Cobra gehaald en bij de kachel
gezet om te drogen. De Cobra wordt voorzien
van een groot aantal handdoeken om de bekleding te laten drogen. Na een paar dagen is alles
opgedroogd, zit er een andere bout in het blok,
en is de Cobra weer klaar.

Ik kan iedereen aanraden om toch een keer
deel te nemen aan een ECM evenement.
Het is geweldig en de sfeer is altijd uitstekend.
Of er een ECM 2014 komt, is nog niet zeker.
Maar achter de schermen wordt door een aantal mensen al plannen gemaakt. Dus ik, en vele
anderen met mij, wachten in spanning af.

Natuurlijk wil ik de organisatie van de ECM
2013 bedanken voor het geweldige evenement.
Rocco Jansen
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EVENEMENTENKALENDER

2014

Hier is dan de voorlopige evenementenkalender voor de eerste helft van 2014. Zoals
je kunt zien is er hier en daar nog ruimte voor buurtmeetings en ritten. Wil je graag
andere cobravrienden de mooiste plekjes van jouw regio laten zien? Dan graag even
contact met mij opnemen.
6 april		
6 april		
26~30 april
27 april		
4 mei		
16~18 mei
25 mei		
1 juni		
21~22 juni
27~29 juni
29 Juni		
4~6 Juli		
6 juli			

Pubmeeting - Zaltbommel
Bloesemrit met de start in Opheusden finish in Zaltbommel
Techno-Classica Essen
American Sunday – Zandvoort
ALV 2014 + Pubmeeting +Bezoek Ford Museum den Hartog
Spa Classics – Spa Francochamps
Regiomeeting incl. Biesbosch rit
Pubmeeting - Zaltbommel
Concours D’elegance Paleis het Loo – Apeldoorn
Spa Summer classic
Auto Jumblee – Waalwijk
Le Mans Classic
Pubmeeting - Zaltbommel

M.vr. gr.,
Mickel Goossens
Evenementen Coördinator CCN
events@cobraclub.nl

Uitslag Kerstprijsvraag

De winnaars van de Kerstprijsvraag zijn geworden :
Fons Saras
Koos van der Kemp
Ad van Lievenogen
Christiaan Andriessens
Sven Meuwis

Inmiddels hebben zij het eerste exemplaar van Octane Magazine
ontvangen of valt deze binnenkort op de deurmat.
Mvg, Mickel Goossens

CobraAddef.pdf
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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

