


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

Colofon & Redactioneel
Paper Snake
HET OFFICIËLE CLUBBLAD VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND
22e jaargang No.3, oktober 2014
Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057
Cobra Club Nederland
p/a Erasstraat 53
5171 VG Kaatsheuvel
fax 0842 205 273   

Voorzitter:
Frank Gruwel 		
voorzitter@cobraclub.nl
Secretaris:
Sjoerd Kusters 		
secretaris@cobraclub.nl

Evenementencoördinator:
Mickel Goossens
events@cobraclub.nl

tel. 06-21293169
tel. 06-22239435

tel. 0475-300295

Penningmeester:
Ad van der Burgt 		
tel. 0416-364463
penningmeester@cobraclub.nl
Alegemene zaken:
Rocco Jansen		
info@cobraclub.nl

Redactie & vormgeving:
Vacant
		
redactie@cobraclub.nl
Technische commissie:
Vacant
		
techniek@cobraclub.nl

tel. 0162-517740
tel.
tel.

Coverdesign:
Huub Linnenbank

WWW.COBRACLUB.NL
Oplage: 250 exemplaren
Contributie: € 45,- per jaar
Inschrijfgeld € 10,- (eenmalig)

Kopij: Gaarne bij artikel (in MS-Word .doc of .txt, zonder
opmaak) kleurenfoto’s apart meesturen. Als bestanden te
groot zijn om te mailen, neem dan s.v.p. even contact op met
de redactie. CCN behoudt zich het recht voor om artikelen in te
korten, te veranderen of in het geheel niet te plaatsen.
CCN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de publicaties.
Het plaatsen van advertenties of ingezonden mededelingen
behoeft niet te betekenen dat CCN achter de inhoud staat.
Advertentietarieven:.
Tarieven voor zijn op te vragen via Ad van der Burgt.

Verzekering: CCN-leden kunnen via ABC Verzekeringen of
Veldsink een korting krijgen op hun polisbedrag.

Pubmeetings worden aangekondigd op de website van de Cobra
Club Nederland

PaperSnake 3, september 2014

Beste Cobraliefhebbers,

Ik ben wel enigszins teleurgesteld dat er helaas
géén enkele reactie is gekomen op onze oproep
voor een redacteur of redacteuren, niet bij mij
en niet bij de overige bestuursleden.

Betekent dit dat er géén clubblad meer nodig is?
Op de ALV werd dit jaar nou juist aangegeven
dat veel leden het clubblad zo waarderen.

Dus is mijn vraag opnieuw : Wie van onze
leden wil de redactie op zich nemen?
Of mogelijk nog beter: Wie van onze leden wil
in een redactieteam komen?

We kunnen natuurlijk hopen dat iemand anders
het gaat doen, en allemaal onze ogen sluiten,
maar dit lijkt niet te gaan gebeuren.
Dus kom op, en zorg ervoor dat het clubblad kan
blijven bestaan. Samen de schouders eronder, en
er ligt weer regelmatig een prachtig clubblad op
de mat.
Naast deze oproep, natuurlijk ook weer een
oproep voor copy :
Heb je iets meegemaakt met je Cobra, ben je
aan het bouwen, ben je aan het zoeken naar
een Cobra of naar onderdelen, ben je aan het
verbouwen? Zet het op papier en stuur het op
naar redactie@cobraclub.nl, want het clubblad
is er voor de leden, maar wordt ook door onze
leden gemaakt.

Gelukkig zijn er voor de fotokalender 46 reacties
gekomen en zitten er echt zeer mooie foto´s bij.
Je kunt natuurlijk altijd nog foto´s opsturen,
want foto´s van onze Cobra´s kunnen er nooit
genoeg zijn. Dus maak er tijd voor vrij, maak
die foto´s of laat iemand anders dit doen, als je
twijfelt aan je kwaliteiten als fotograaf. Stuur je
reacties aan : info@cobraclub.nl
In de wintermaanden zal het bestuur alle foto´s
naast elkaar legen en een selectie maken voor de
eerste uitgave van de CCN kalender. Deze gaan
we dan aan alle leden toesturen.
Met vriendelijke groet,
Rocco Jansen

3

Bestuursmededelingen:

Van de Voorzitter
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Hallo Cobra vrienden, 3e dinsdag in september net gehad, Lex veranderd de Oldtimer
regelementen nog niet? Alleen staande Ouders
gaan er wel op vooruit zeiden ze, dus ik laat
mijn KINDJE ‘’de cobra’’ maar snel registreren
LOL. Terwijl iedereen nog lekker volop van het
prachtige najaarsweer aan het genieten is. Zit
mijn seizoen erop, dit jaar zonder cobra want
ik had hem verkocht, maar heb snel weer een
nieuwe liefde gevonden, beter bij mij passend. Zit wel weer veel werk in maar dat vind
ik leuk. Mijn seizoen is dus het najaar/winter
seizoen. Ik zal zeker z.s.m. foto’s en redactionele stukjes voor onze Paper Snake over mijn
nieuwe liefde maken. Jullie zullen zeker ook
weer veel foto’s gemaakt hebben? Wellicht
leuk om er iets bij te schrijven en naar onze
redactie te sturen voor publicatie in ons club
blad. Geniet van het mooie weer voordat je het
weet staat de cobra weer op stal
M VR GR Frank
Van Algemene Zaken

Onlangs sprak ik met Ed van Gijzen en hij vertelde me dat zijn vrouw Trix onlangs is overleden. Hierbij wil ik Ed en zijn familie heel veel
sterkte wensen met dit enorme verlies.
Velen van jullie zullen Ed en Trix kennen van
de meetings en de ritten waar zij aan meegedaan hebben. Als je dergelijk nieuws hoort,
lijken andere zaken opeens een stuk minder
belangrijk. Op de Centerfold vind je deze keer
een foto van John J Wenzel, die een Superformance MKIII van een vriend heeft vastgelegd.
John is een professioneel fotograaf uit Canada
en heeft ook een eigen website met zeer aparte
en prachtige foto´s. Dus mocht je eens een keer
tijd hebben, kijk dan op zijn website www.
jjwenzelimages.com of op zijn Facebook pagina
(zoek dan wel op John Wenzel).
De Cobra´s zijn onlangs nog in het nieuws
geweest, waarbij Anton Peters in de Telegraaf
heeft gestaan met zijn Dax Cobra. Hopelijk
kunnen we een in volgende uitgave dat interview hier afdrukken. Er zijn ook filmopnames
gemaakt, deze kun je bekijken op internet via :
tinyurl.com/ok2ky4j.
Een andere Dax Cobra die in het nieuws is
geweest, is die van Sikko de Graaf. Hij heeft
deze samen met Geert Weitering gebouwd, en
Autoweek Classic heeft de auto gefilmd bij het
Louwman Museum in Den Haag.

Je kunt deze beelden bekijken op internet via :
tinyurl.com/m57f88p
Met vriendelijke groet, Rocco Jansen
Van de Secretaris

Druk
Weet niet hoe dat bij anderen is, maar met 2
schoolgaande kinderen is het bij ons druk.
Weekenden worden volgepland met tennistoernooien, dansoptredens, bezoekjes oma, etc. Door
de week moet er getraind worden, pianoles,
wederom etc. Dan nog werk, een huishouden en
een tuin.
Afgelopen weekeinde was het supermooi weer,
ben ik minimaal 20x langs de Cobra gelopen
omdat ik in de garage moest zijn en steeds dacht
ik: zal ik niet even stiekempjes gaan rijden? Maar
ja, met een Cobra kan je er niet ‘stilletjes’ tussen
uit knijpen. Nu heb ik geluk dat ik af en toe door
de week voor mijn werk met de Cobra naar een
afspraak kan gaan, anders zou het wel mager
worden. Een clubmeeting of ander evenement
moet echt gepland worden in onze huishoudelijke agenda. En dan nog moet ik af en toe iets
gepland omgooien omdat er een kind jarig blijkt
te zijn op die dag of zo.
Nu hebben we gelukkig de rit door Zuid-Limburg
gedaan (super geregeld Mickel!) en hoop ik
komende zaterdag naar Spa Francorchamps (24
Hours) te gaan. Maar het is en blijft passen en
meten. De Cobra zelf geeft gelukkig weinig problemen. (Afkloppen!). Starten en rijden. En het
blijft verbazingwekkend verslavend ;-).
Nu maar hopen dat de nazomer nog een beetje
aanhoudt.
Groeten Sjoerd
Van de penningmeester

Deze keer is er niet zoveel nieuws te melden. De
begroting blijkt tot nu toe goed te kloppen, verrassingen zijn uitgebleven. Ik ben blij dat er goed
gebruik gemaakt is van het evenementenbudget,
daarmee kunnen we tenslotte samen ‘ons ding’
doen.
Goed nieuws van het nieuwe-leden-front: in de
zomermaanden heb ik 6 nieuwe leden mogen
noteren. Ik hoop ook de laatste maanden van het
jaar nog enkele aanmeldingen te ontvangen, zodat de krimp van de afgelopen jaren tot stilstand
komt.
Nog een persoonlijke note als afluiting: ik hoop
deze winter mijn werkplaats zover gereed te
maken dat volgend jaar de Cobra dicht bij huis is.
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Hij staat nu nog in de garage van mijn vorige
woning (onder goed toezicht, dat wel), maar
de drempel om er even mee te gaan toeren is
wel erg groot gebleken. Alleen de pubmeeting
van september, gevolgd door en apk de week
erop. En dat is toch echt veel te weinig....
Met vriendelijke groeten,
Ad van der Burgt
Van de Evenementenboer

Hallo Cobravrienden,
Het cobra-seizoen 2014 is in z’n nadagen en
ik denk dat we weinig tot geen klagen hebben
gehad behalve als je dan in augustus vakantie
had want in die maand is er best veel regen
gevallen. In een plaatsje vlakbij de metropool
Koningsbosch is in de maand augustus slechts
507mm regen gevallen, een record voor Nederland heb ik begrepen. Maar ja wie heeft er
in augustus vakantie, bijna niemand volgens
mij dus we klagen niet. We hebben een prachtig voorjaar gehad, de zomer (afgezien van
augustus) was ook lekker en september is ook
goed begonnen.
We hebben tot nu toe best veel ritten gehad
met de cobra club na een paar jaar van weinig
ritten. We zitten in de lift dus en nu ik bezig
ben met het samenstellen van de
evenementen-kalender voor 2015, heb ik hier
en daar nog plaats voor schitterende route
door het Nederlandse landschap. Voor de

maanden april t/m september heb ik nog plaats
en als het volgend jaar net zo’n mooie lente
wordt als dit jaar dan kunnen we in maart ook
nog een mooi ritje maken.
Heb je hulp nodig of tips bij het uitzetten van
een rit dan kun je me altijd vragen en ik sta je
bij met raad en daad.
1 ritje kan ik al invullen en dat is de rit door
wederom Limburg. Volgend jaar zoeken we het
wel iets hoger op en gaan we dus niet de heuvels in maar ik heb wel een leuk ander stukje
trace voor jullie in petto.
Maar eerst hebben we natuurlijk nog de laatste
pubmeeting op zondag 5 oktober en dit wordt
weer een pubmeeting met een smaakje om het
seizoen uit te luiden en het klus-seizoen voor
geopend te verklaren.
Heb je naast een rit nog andere kalender-tips
die zeker op de evenementen-kalender moeten
staan, schroom niet en stuur ze naar
events@cobraclub.nl.
Dan rest me nog om iedereen een goed
naseizoen te wensen en zorg ervoor dat je
cobra er volgend jaar nog beter en/of mooier
bij staat.
Tot slot nog een tegeltjeswijsheid: Als het
sneeuwt in november, dan valt Kerst in december!
Groeten en tot snel
Mickel Goossens

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

* SPECIALIST IN REPAREREN, STRAKMAKEN EN SPUITEN VAN KUNSTOF CARROSSERIEN
* SCHADE TAXATIE EN SCHADE REGELEN VOOR DE VERZEKERING.
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Topaasstraat 12

. 7554 TH Hengelo .

Tel: 06 22 38 64 66

.

info@nitrade.nl



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

Concours D’Elegance 2014.....
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Het is alweer even geleden dat ik op
het Loo ben geweest dus het wordt
weer eens tijd om naar dit unieke
evenement te gaan. Het is alweer de
elfde editie dit jaar en we kunnen
wel concluderen dat Nederland er
weer een auto-traditie bij heeft. Ik
heb van te voren tickets op internet gekocht dus we hoeven niet in
de rij te gaan staan en bijkomend
voordeel is dat ze ook nog eens een
stuk goedkoper zijn. We gaan op
zondag en iets voor 8 uur staat m’n
maatje op de stoep en kunnen we
vertrekken vanuit het altijd zonnige
zuiden. We hebben er allebei zin in
en Apeldoorn komt met rasse schreden dichterbij. We moeten parkeren
aan de rand van Apeldoorn in een
parkeergarage en worden dan met
pendelbussen naar het Loo gereden.
Een verrassing voor ons is dat
de pendelbussen Amerikaanse
schoolbussen zijn dus dat is een mooi begin
van Concours D ‘élégance. Aangekomen bij
het Loo lopen we de meute achterna en horen
we de eerste klanken van klassieke auto’s. We
gaan eerst een kop koffie halen alvorens we
een plekje gaan zoeken bij de Classic Sprint.
Bert van den Dool is de commentator en doet
verslag van de sprints. Er sprinten nu alleen
pre-war auto’s en het tempo ligt niet bijster
hoog. Wat echter wel vermakelijk is dat is het
motorgeluid, het zien rijden van de auto’s, de
geur van de auto’s en uitlaatgassen dus is het
toch wel genieten geblazen. Als de eerste serie
sprints is afgelopen, lopen we naar de velden
waar de auto’s staan opgesteld/tentoongesteld. Je ziet auto’s van diverse pluimage staan,
van volksauto tot zeer exclusief en van jong tot
oud.
Aan de randen van de velden staan tentjes/
paviljoens met clubs/verenigingen/sponsoren.
Naast veel verschillende auto’s zie je ook veel
verschillende mensen en net als bij de auto’s
van jong tot oud en van volksmens tot zeer
exclusief als je begrijpt wat ik bedoel. Van mensen met plakplaatjes en bier tot high society
met een glaasje bubbels. Een bonte verzameling auto’s en mensen dus en het is vaak net zo
mooi om auto’s te kijken als mensen kijken. Op
het eerste veld dat we bekijken staat al meteen
één van mijn favorieten (ik ben niet eenkennig,
ik heb meerdere liefdes (op autogebied):
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de Lamborghini Countach LP5000S
met de obligate achterspoiler en in
het rood. Wat een buitenaards wezen is dat en op het eind van de middag worden we ook nog getrakteerd
op oorstrelende motorgeluiden van
die woeste V12.
De General Lee van them Duke Boys
staat er ook net als de tijdmachine
van Back to the Future, de auto van
Magnum en THE Van van The Ateam. Voor mij een primeur is de
nieuwe Lamborghini Huracán, de
opvolger van de Gallardo. WillemAlexander moet een dagje fietsen
want zijn verlengde Audi A8 staat er
ook. Even verderop staat onderhand
de hele modellenlijn van Renault,
van oud tot minder oud, inclusief
alle modellen van de Alpine, een
paar 5’jes (Turbo, GT, TS enz) en het
klapstuk van Renault, de Twingo.
Binnen de paleispoort staat een zeer
fraaie verzameling Facel’s en een rijtje historische Fiats (zo maakt Fiat ze niet meer helaas).
Voor de paleispoorten staan ook zeer fraaie
automobielen (auto’s is zo ordinair voor dit
gezelschap), van Lagonda tot Mercedes.
Dan is er nog een laatste veld met voornamelijk stands maar achter dat veld is de klassieker-parkeerplaats voor de bezoekers die met
een bijzondere auto komen en zoals je weet
heeft iedere gek z’n gebrek en daarom loop ik
ook altijd over de parkeerplaats van een evenement op zoek naar mooie en bijzondere auto’s
en ook hier staat genoeg interessants op de
parkeerplaats waaronder 4 Cobra’s, regelmatig een TVR, maar bijvoorbeeld ook een Rolls
Royce Phantom. Nu ben ik geen Rolls Royce
adept maar je kunt er niet omheen, het is een
indrukwekkende verschijning en manshoog.
Na de parkeerplaats te hebben afgestruind is
het weer tijd om ons richting uitgang te begeven en ons door een Amerikaanse schoolbus
naar onze parkeerplaats te laten brengen en
rond 19 uur waren we weer thuis in het altijd
zonnige zuiden. Het was weer een mooie dag
en de volgende keer naar het Loo zal niet zo
lang duren als nu.
Groeten Mickel Goossens
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Limburgrit 2014.....
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Hallo Cobravrienden,
Het is weer eens tijd voor een ritje
door Limburg met onze Cobra’s
en aangezien ik in Limburg woon
en het heuvelland/vakantieland
in mijn achtertuin ligt, worden
de Limburgse heuvels weer eens
aangedaan door de Cobra’s met
hun ronkende motoren. Ik begin
met de datum te bepalen en reserveren op de cobra-kalender en
17 augustus gaat het worden. Dan
komt het bepalen van een beginpunt en eindpunt. Nu komen er
niet vaak Cobra’s in Koningsbosch
en wordt het eens tijd om Koningsbosch kennis te laten maken met de
Cobra. Beginpunt is dus in de Boesj
(Koningsbosch op z’n Limburgs)
bij ondergetekende. Het eindpunt
is ook snel bepaald aangezien ik
er al langer mee loop om daar nog
eens te komen met de Cobra’s en
dat is Chateau Sint Gerlach, waar
onlangs The Stones ons zijn voorgegaan en enkele jaren gelden G.W.
Bush. Een eindpunt op stand dus en
voldoet aan onze wensen en eisen.
We mogen bovendien op plaatsen
komen met de auto waar normale
stervelingen niet welkom zijn met
hun vierwielers maar daarover
later meer.

Volgende stap is het uitzetten van
de route. Eerst een globale route
van dorp naar dorp om vervolgens
de mooiste/leukste/kronkeligste
weggetjes te zoeken tussen die
dorpjes maar aangezien het heuvelland barst van mooie kleine dorpjes en mooie weggetjes moet dat
geen probleem zijn. Ik heb in het
verleden veel tijd doorgebracht in
het heuvelland geweest en weet al
vele mooie plekjes waar we langs
kunnen rijden. De route is uitgezet
en dan komt misschien wel het
belangrijkste en dat is publicatie
en promotie van de rit want zonder
deelnemers geen rit. Nu hebben
we daarvoor diverse kanalen en zo
wordt de rit wereldkundig gemaakt
via een mailing, ons forum en facebook.
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De aanmeldingen komen wat traag op gang en na een
paar weken staat de teller op ruim 20 personen. Op zich
al geen verkeerd aantal maar de aanmeldingen blijven
binnenkomen en ook steeds sneller waardoor de teller
op een gegeven moment op maar liefst 73 personen!
staat. Zulke aantallen komen we niet vaak tegen dus de
stemming op de Boesj is opperbest maar ik ben me ook
bewust dat als we met zovelen zijn dat alles dan moet
kloppen en er wordt extra energie en tijd in de voorbereiding gestopt. De route moet nu zeker tot in de puntjes
kloppen want houdt zo’n groep maar eens bij elkaar. In
een file rijden zal niet altijd gaan. Nu is Limburg niet de
drukste provincie en de route die we rijden ook nog eens
vrij rustig maar toch.

De route rijden met Cor, eentje rijden en andere aantekeningen maken, wegafsluitng, omleiding, eenrichtings- 11
verkeer, verbodsbord voor inrijden enz, de route moet
op enkele plaatsen worden herzien. Tijdens de rit kijken
we in en om Epen naar een geschikt restaurant waar
we kunnen pauzeren en wat kunnen eten. Na een paar
restaurant te hebben bezocht hebben we ons slachtoffer
gevonden die uiterst schappelijke prijzen rekent, lekkere gerechten op de kaart heeft staan, ruimte om ons
te ontvangen en bovendien kan iedereen kiezen wat zij
of hij wil. Met zo’n groep is dat vaak anders en wil men
een buffet serveren of iedereen hetzelfde. Tweede keer
rijden gaat al een stuk beter en de route klopt nu maar
dan bedenk ik me iets en dat moet absoluut in de route
en dat zijn de rotswoningen in Geulhem dus route wordt
weer herzien.
Nog een keer gereden en alles klopt. Ook geen afsluitingen meer gezien, aankondigingen van evenementen of werkzaamheden zien we niet dus route klaar!
Verder completeren en uitprinten klaar is de route. De
evenementen-agenda van VVV Zuid-Limburg maar ik
zie geen belemmeringen meer op de Eneco-Tour na. Die
komt naar onze Cobra’s kijken waarschijnlijk en dat is te
begrijpen. Dan is het natuurlijk de week voor de rit altijd
spannend wat voor weer er voorspeld wordt op DE dag.
De eerste voorspellingen zijn slecht, veel regen, wind, en
fris maar hoe verder de week vordert, des te beter worden de voorspellingen! De regen schuift steeds verder op
naar/in de avond en op een dag verschijnt er zelfs een
zonnetje in de voorspellingen.
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Op donderdag ga ik my ride ophalen die ik voor de gelegenheid van een vriend kan lenen, een Mercedes 300SL
en natuurlijk rij ik genietend met kap open naar huis. Op
vrijdag en zaterdag voor de rit krijg ik een paar afmeldingen maar nog altijd 68 personen. De laatste voorbereidingen worden getroffen, stoelen worden van buren/
familie/vrienden geleend, bij de bakker ga ik de bestelde
Limburgse vlaaien ophalen, boodschappen worden
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gedaan voor de zondag en voor de laatste keer
rijden we de rit. Alles klopt, geen verrassingen
meer, de route zit in m’n hoofd en vol vertrouwen
gaan we naar huis. Dan is het zondag en het eerste wat ik doe als ik wakker word is buiten kijken
om te zien dat het lichtgrijs en droog is.

12

Eerst een kop koffie en dan komen de hulptroepen, Sjoukje, Lisette en Cor. Sjoukje, Lisette en
mijn meissie Jessica verzorgen de koffie/thee en
vlaai en Cor en ik zetten alle stoelen op, bankjes
op de plaats, statafels en we hangen de Cobra
Club vlag aan de gevel zodat niemand onze headquarters voor vandaag voorbij rijdt. Om 9.40
uur komt de eerste Cobra aanrijden en voor de
gelegenheid mogen we bij alle buren gebruik
maken van de opritten en parkeerplaatsen zodat
de meeste cobra’s van de straat af zijn. Tijd voor
een warm en bourgondisch welkom met koffie
en thee en een stukje Limburgse vlaai. De straat
stroomt snel vol en op ons terras is het een gezellige drukte met keuvelende mensen.

De routebeschrijvingen worden uitgedeeld en om
11.00 uur is het tijd om te gaan en Koningsbosch
schudt op z’n grondvesten als er uiteindelijk 30
auto’s waaronder een aantal Belgische cobra’s (23
Cobra’s, Ferrari 360, Super Seven, Kever cabrio,
Mercedes sl, Chevrolet Camaro, Aston Martin Volante en een VW Golf cabrio) worden gestart, 214
zuigers en zo’n 8.716 pk’s staan te trappelen om
de route te gaan rijden.
Iedereen met kap open natuurlijk, want het is
droog, gaan we van start en de eerste kilometers
gaan voorbij. Na zo’n 20 km is het tijd voor een
korte stop om te kijken of iedereen er nog bij is.
Als iedereen er is rijden we verder en de rit gaat
uitstekend. Een stukje voor Epen is een tankstation en daar worden de nodige liters benzine en
lpg geschonken. Dan volgt er nog een mooi stukje
naar Vaals en
Epen en als we
in Epen aankomen bij de lunch
komen de renners
net aan ons restaurant voorbij als
wij allemaal al op
de parkeerplaats
staan en zijn ze
dus net te laat
om ons te zien. Ja
mannen, moeten
jullie maar iets
harder fietsen!

PaperSnake 3, september 2014

.....vervolg blz 12
We gaan naar binnen en per tafel
wordt de lunch opgediend. Als iedereen van de lunch heeft genoten is het
tijd om verder te gaan en we rijden
weer. De route voert verder door de
heuvels heen langs de vakwerkhuizen,
rotswanden, mooie weggetjes tussen
de bomen door en als ik achterom
kijk dan zie ik iedereen genieten van
het aardige weer met regelmatig een
zonnetje en de omgeving met z’n
panorama’s, vergezichten en de heuvels. Langzaam aan gaan we richting
Margraten en Valkenburg maar dan
komt de ingeplande omleiding langs
de rotswanden.

Ik hoop dat iedereen ze heeft kunnen
zien en al snel rijden we via de Cauberg Valkenburg in richting het eindpunt. Nu hebben José en Anton Peters
pech als er een scooter achterop hun
cobra rijdt en ze het eindpunt net niet
bereiken helaas. Als we de oprijlaan
van Chateau Sint Gerlach op rijden
volgt iedereen trouw en we mogen
met z’n allen de parkeerplaats voorbij
rijden en parkeren op de grindpaden
voor het hotel/brasserie, daar waar
stervelingen niet mogen komen. Dit
levert natuurlijk mooie plaatjes op en dan kunnen we gaan genieten van een hapje en drankje in een
geweldige zaal in de brasserie en wordt er nagepraat over de rit. Aangezien er voor de avond slecht
weer is voorspeld gaan veel cobravrienden al redelijk snel naar huis om zo droog mogelijk thuis te
komen.
Ik wil iedereen bedanken
voor de moeite die jullie
hebben genomen om af
te reizen naar het verre
Limburg om deel te nemen aan het ritje door
Limburg. Zonder jullie is
een rit lang niet zo leuk en
mooi! Volgend jaar wil ik
weer een rit door Limburg
rijden maar dan iets noordelijker dan nu het geval
is en voor velen weer een
prachtig stukje weg er in.
Houdt de Paper Snake dus
volgend jaar weer in de
gaten voor de volgende rit
door Limburg.
Groeten,
Mickel Goossens
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Even voorstellen.....

Olivier Monod de Froideville
Wie ben je ?
Mijn naam is Olivier
Monod de Froideville, ik
ben 35 jaar en woon samen
met mijn vriendin Sandra in
Utrecht.

Wat doe je ?
Ik heb sinds 2005 een eigen
bedrijf, Livetime Productions, met
inmiddels in totaal 12 medewerkers. Mijn bedrijf verzorgt technische producties van grootschalige
14 evenementen, concerten, festivals e.d. Dat wil
zeggen dat wij de vertaalslag maken van creatieve plannen naar de nodige faciliteiten en
logistieke planning. Eigenlijk is wat wij doen
vergelijkbaar met de aannemer die een huis
gaat bouwen. Die vertaalt het ontwerp van een
architect naar muren, ramen, stenen, leidingen
etc. en besteed dat weer uit aan onderaannemers zoals de loodgieter, de elektricien en de
schilder. Wij doen dat voor evenementen. Denk
daarbij aan podia, licht, geluid, video, maar ook
tribunes, hekken, tenten, aggregaten, etc. We
maken daarbij de nodige 3D impressietekeningen en 2D inrichtingstekingen t.b.v. vergunningaanvragen e.d. de logistieke planning
en kopen de nodige faciliteiten in bij verschillende specialistische leveranciers. We hebben
dat bijvoorbeeld allemaal mogen doen bij de
inhuldiging van Koning Willem Alexander voor
de gemeente Amsterdam, maar ook voor de
concerten van Gerard Joling in de Ziggo Dome.
Mooi ander voorbeeld voor de autoliefhebbers
is de City Racing in Rotterdam, waarbij de binnenstad voor een dag door ons wordt omgetoverd tot een demonstatie circuit met optredens
van Formule 1 wagens, drifters, etc. zie ook
mijn website: www.livetime.nl

Waarom een Cobra of waarom ben je geintresseerd in
een Cobra ?
Al van jongs af aan ben ik
een autoliefhebber. De dag
dat ik 18 werd haalde ik
mijn rijbewijs en kocht ik
mijn eerste auto. Daarna
hebben velen de revue
gepasseerd en kluste ik zelf
ook graag aan mijn auto’s. Grootst
liefhebber was ik toen van de oude Mini’s,
waarvan ik er dan enkele gehad heb. Toen ik in
een leaseauto ging rijden miste ik het klussen en
de lol een beetje en heb ik eerst samen met mijn
neef Volkert den Bakker weer een oldtimer mini
gekocht. Deze hebben we samen opgeknapt en
veel plezier van gehad. Later kwam er een buitenkansje langs op een veilingsite en kochten we
samen een Chevy Nova Cabrio uit 1962.
De hobby bereidde zich uit en mijn neef wist een
schitterende Alfa 1750 GTV op de kop te tikken in
Zweden voor zichzelf. Omdat we door de groeiende aantallen auto’s een plek nodig hadden en
vonden kwam er ook wat meer plek vrij om na te
denken of er niet nog iets bij kon… voor mij stond
de Cobra al lang in het vizier omdat ik de combinatie van kracht, geluid en looks in een open
tweezitter uniek vind. Toen ik dus wat geld vrij
wist te maken ben ik gaan zoeken en vond ik vrij
snel deze schitterende Cobra. Grootste pluspunten van mijn Cobra zijn vind ik de vele originele
details, zoals het V8 Ford blok, het stuur, de jacks,
etc. De combinatie met het oldtimer kenteken
uit 1965, de juiste samenstelling van kleur en kit
naar mijn smaak (RAM) maakte de keuze makkelijk voor mij en sinds een paar maanden ben ik
dus trots Cobra bezitter.

Plannen met je Cobra of heb je bouwplannen ?
Los van het feit dat ik er een paar dingen
aan moest doen, zoals een sperdifferentieel, een versnellingsbakrevisie en wat
kleine aanpassingen is het plan om er
vooral lekker veel mee te rijden en veel
met oldtimer rally’s mee te doen. De eerste
hebben we er al opzitten in Kent in de UK
(zie foto). Ook heb ik me al even uit mogen
leven op het circuit van Zandvoort. Dus
vooral genieten van de kracht en het heerlijke geluid van de Cobra!!
PaperSnake 3, september 2014
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Le Mans Classic 3 tot 7 juli 2014.....
Wat is Le Mans Classic?
De Le Mans Classic is een tweejaarlijks evenement dat enkele
weken na de beroemde jaarlijkse Le Mans race gehouden
wordt op het circuit Le Sarthe ten zuiden van het Franse Le
Mans. Alleen racewagens die ooit aan de “24 heures du Mans”
hebben deelgenomen mogen zich inschrijven voor de Le
Mans Classic races. In 6 groepen (verdeeld in periodes tussen
1923 en 1979) rijden deze originele raceauto’s hun kwalificatie races en hun race tegen de andere oldtimers uit dezelfde
tijdsperiode. De races zijn verdeeld in drie manges van elk
60 minuten, groep 1 (periode 1923-1939) start zaterdag 4
juli om 16:20 uur, de laatste race (3e race van 3) van groep 6
(periode 1972-1979) eindigt op zondag 5 juli om 17:30 uur.
Van vrijdagmorgen 8 uur tot zaterdagmorgen 3 uur en van
zaterdag 8 uur tot zondag namiddag 18 uur is het circuit met
18 paddocks, tribunes en “village” centrum (verkoop kramen
voor kleding/automodellen/onderdelen/boeken etc, etenen drinkgelegenheden) toegankelijk voor de toeschouwers.
De bezoeker kan voor elk moment een geschikte bezigheid
vinden: racende sportwagens kijken, horen en ruiken of de
oudjes van dichtbij in hun paddock bekijken, ook als er aan
de wagens gesleuteld wordt, een wijntje of biertje drinken,
eten, kraampjes met automodellen bezoeken, een specifiek
kledingstuk over Le Mans 24hrs kopen etc.

De voorbereidingen en de groep Franse en Nederlandse CCN deelnemers.
In november 2013 heb ik een start gemaakt met de voorbereidingen een groep CCN’ers te vormen
die graag met hun Cobra’s naar het evenement Le Mans Classic 2014 (4-6 juli) willen. In overleg met
Michel Mousset ( wel bekend als organisator van de Franse ECM’s aan de Côte d’Azur) is een lijst
van Franse en Nederlandse Cobrarijders/bijrijders gemaakt om
te inventariseren hoeveel Cobra’s
van de Nederlanders en de Franse
vrienden van Michel graag op de
speciale parking voor Cobra’s willen staan. Niet tijdig als club aangemeld voor reservering van het
aantal Cobra’s op het binnen circuit Bugatti zou betekenen dat je
de Cobra ergens op een algemene
parkeerplaats aan de buitenzijde
van het Le Mans circuit onbeheerd
achter zou moeten laten. En dat
wil natuurlijk niemand. Bovendien
konden de aangemelde Cobrarijders opgeven welke kaarten
voor het evenement men zou willen bestellen. Alleen de algemene
toegang of tevens toegang tot de
paddocks van de racende teams,
of een tribune kaart. In januari 2014 zijn voor de Nederlandse groep bestaande uit 10 Cobra’s en 18
deelnemers via Michel Mousset alle kaarten voor de parking op het Bugatti circuit en de toegangskaarten, tezamen met de kaarten voor de Franse vrienden, bij de organisator Peter Auto in Parijs
besteld. De voordelen voor deze gezamenlijke bestelling zijn een veilige parkeerplaats gedurende
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de drie dagen te midden van andere Cobra’s nog geen 100 meter
van het centrum van alle activiteiten tijdens dit evenement, voordeligere tarieven en verzekerd van een plaats op de tribune. In de
laatste weken voor het vertrek hebben alle Nederlandse deelnemers van onze groep CCN’ers een foto, mobiel telefoonnummer en
zijn verblijfadres tijdens ons bezoek aan Le Mans opgegeven, zodat
ieder vooraf een overzicht (smoelenblad) met voornamen en achternamen etc ontving. Het schema met locaties van samenkomst
en vertrektijden, de tussenstops bij benzine/gas tankstations, voor
koffie of lunch, tot en met de verblijfplaatsen in de buurt van Le
Mans kreeg iedereen digitaal toegestuurd, zodat iedere Cobra zijn
eigen navigatiesysteem kon programmeren met de waypoints voor
de tussenstops. Op het laatste moment moest Dick Vesters helaas
melden dat hij niet op tijd de versleten kruiskoppelingen van de
aandrijfas gerepareerd kon krijgen en daardoor moest afhaken.
Begrijpelijk wilde Dick juist met Cobra mee of anders niet. Bij
vertrek was de groep van Cobra’s uiteindelijk 8 stuks omdat Rocco 19
met Cor Verlinde meereed en totaal 17 personen. Een groot aantal
auto’s om over een afstand van circa 650 km als groep bij elkaar te
blijven. Maar doordat iedereen juist geïnstrueerd was over de waypoints en het tijdschema, kon iedere Cobra, bij het uit elkaar vallen
van de groep onderweg, zelfstandig naar de volgende ontmoetingsplaats toe rijden.

De rit over de binnenwegen van noord Frankrijk naar Le Mans.
Op donderdag 3 juli, vroeg in de morgen om 6:30 uur, verzamelde
het deel van de groep, de Cobra’s uit Het Gooi, zich bij de parkeerplaats Voordaan, aan de snelweg
A27 ri Utrecht. Frans S & Bote K, Frans & Maria S, Dib W & Peter H, Marcel M & Eric E, Paul & Rolf L
en Roel W & Bart Z. Een mooie formatie van 6 Cobra’s ontmoeten de 7e Cobra van Dick & Bastiaan
N om 07:10 uur bij het afgesproken punt in Raamsdonksveer. De 7 Cobra’s reden onder droge en
goede temperatuur omstandigheid naar de volgende waypoint,
200 km van ons vertrek vanuit
Het Gooi, het maximale LPG actieradius voor de LPG-rijders, het
tankstation Nazareth West op de
E17 ri Kortrijk.

Bij aankomst zagen we Rocco en
Cor op het terras van het wegrestaurant al aan de koffie naar de
7 Cobra’s uit te kijken. Allemaal
tanken en conform schema strak
op tijd naar de volgende waypoint
in Noord Frankrijk waar we vlak
vòòr de peage van de E17 naar
Parijs op afslag nr. 16 de snelweg
afgingen om het klapstuk van de
reis, de mooie en slingerende binnenwegen van Noord Frankrijk, te
beginnen.
Inmiddels met een fraai zonnetje reden de 8 Cobra’s door het gebied waar honderd jaar geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog, de Geallieerden en de Fransen zwaar en langdurig gevochten hebben.
Met de navigatie systemen ingesteld op “ de kortste weg, mijd de snelwegen” reden we over kleine,
soms stoffige, D-wegen, afwisselend met kronkel-weggetjes of rechte stukken langs fraaie korenvel-
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den, door kleine dorpjes etc. Beter dan de grotere route
national’s waren er geen snelheidscontroles op de kleine
wegen, voor Cobra’s ideaal. De plaatselijke weggebruikers
kennen de kleine wegen met hun bochten natuurlijk heel
goed, waardoor zij soms ongekend snel reden.
Voor de stoet Cobra’s een kwestie van volgen. Lekker makkelijk. Om 11 uur kwam de groep aan bij de waypoint voor
de koffie: Café / Restaurant / museum (over de “Great
War” ) “Le Tommy”. We wilden graag op het terras achter
het etablissement een kopje koffie drinken, maar door het
niet-klantvriendelijke café-personeel zat iedereen pas na
een drie kwartier aan de koffie op het terras.
Met een half uur achterstand op het schema, tijd voor de
gasrijders om eerst te tanken bij het nabij gelegen LPG
station van Total in Albert, want na de 146 km rijden
zouden de gastanks nog te weinig gas bevatten om de vol20 gende stop (lunchen in Beauvais) te halen. Het vertrek bij
Le Tommy was niet gezamenlijk, de eerste rijders gingen
alvast naar het gastankstation. Anderen sloegen te vroeg
af waardoor zij de Total niet snel vonden en de groep als
geheel uiteen viel. Met behulp van eigen navigatiesysteem
en ingevoerd adres van de volgende stop, de Buffalo Grill in
Beavais, konden de Cobra’s in kleinere groepen hun eigen
route over de mooie D-wegen naar de lunch locatie vinden.
Aldaar op elkaar gewacht en gezamenlijk bij Buffalo Grill
een stukje vlees als lunch gehad. Kwaliteit eten was niet
echt om over naar huis te schrijven, niet voor herhaling
vatbaar. Over twee jaar maar eens een ander lunch restaurant vinden.
Om circa 14:45 uur ging de groep op weg na de volgende
waypoint in Dreux (195 km na onze laatste tank stop, de
afstand afgestemd op de LPG rijders), het Totaal tankstation. Echter door de drukke wegen en complexe kruisingen in Beavais viel de groep van 8 Cobra’s vrij snel uiteen.
Verwoede pogingen om elkaar terug te vinden, maar dat
lukte mij in ieder geval niet en moest mijn eigen route
volgen. Omdat de Cobra’s verschillende type navigatiesystemen gebruikten waren de navigatie instructies niet voor
iedereen gelijk, waardoor we met verschillende gereden
routes bij de Total tankstation elkaar weer troffen. Bij
aankomst zag ik geen Cobra, waardoor ik vreesde dat
iedereen al weer vertrokken was. Immers ik was de laatste
in Beavais die de aansluiting van de groep miste. Na een
paar minuten hoorde ik de eerste Cobra aankomen. En ja
wel, vrij snel was het tankstation in Dreux volledig bezet
met 8 Cobra’s. Wederom een fraai gezicht, allemaal weer
bij elkaar. En nog steeds met een wolken loze hemel en
pittige temperatuur. Iedereen bijgetankt begon de “stoet”
aan het laatste stuk als groep naar de 92 km verder gelegen verblijfplaats voor de 4 Cobra’s van Michel, Frans,
Paul en Dirk in La Ferte-Bernard, zo’n 40 km verwijderd
van het circuit. De Cobra’s van Cor en Fons bogen af naar
hun verblijf La Chapelle Saint Fray, noordwestelijk van Le
Mans. Bart en ik begonnen aan ons laatste stukje van 40
km naar Parigné-l’Evêque, een 14 km zuidoostelijk van
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de ingang van het Bugatti circuit. Het slaapadres, dat van onze
Franse vriend Michel M, was niet makkelijk te vinden, want buiten het dorp heeft het adres geen huisnummer. Slechts een 15
minuten later dan het schema konden we Michel en zijn vrouw
Claudie begroeten. Op donderdagavond aten we met Michel &
Claudie en Pascal & Martine (vrienden van Michel, met fraaie
zwarte Maserati) gezellig een pizza met wijn in de achtertuin
van het plaatselijke Italiaans restaurantje. Het was een heerlijke
dag, het rijden over de Franse binnenwegen, de CCN vrienden,
het avondeten. Lekker slapen.

Le Mans Classic: Bugatti circuit, de Village, de classic races &
paddocks
Vrijdag 4 juli, met de CCN’ers afgesproken dat zij naar Parignél’Evêque komen, de kaartjes voor de toegang tot het parkeerterrein voor de cobra’s op het Bugatti circuit etc te overhandigd. De
kaarten waren op het laatste moment door de Le Mans organi- 21
satie verstuurd, waardoor wij verkozen om de verdeling onder
de CCN’ers pas in Frankrijk te doen. Het zou een bewolkte dag
met af en toe een zonnetje tussendoor worden. Om circa 12 uur
reden wij het Bugatti circuit op naar het gereserveerde stuk
waar alle replica Cobra’s van Engeland, Frankrijk en Nederland
bij elkaar konden staan op een met lint afgezet gedeelte. Er
waren inmiddels ongeveer 15 Cobra’s, dat in de loop van de dag
zou groeien tot ongeveer 35 à 40. Langs het Bugatti circuit stonden de andere oldtimer clubs met hun leden gegroepeerd. De
aantallen Morgans waren zoals gebruikelijk in de meerderheid,
van hele oude 4/4’s tot de vreselijk lelijke Aero’s in schreeuwende multi color metallic lak. De originele Oldtimers van de Ace
club met de moederauto van de Cobra waren natuurlijk ook van
de partij. de CCN leden vermaakten zich uitstekend, ieder op
zijn wijze: slenteren langs de standjes, in de paddocks auto’s bekijken/fotograferen, wat drinken of eten, op de tribune en langs
het circuit naar de kwalificatie races kijken van de verschillende groepen die in volgorde van de historie na elkaar werden
gehouden. Wij namen een luxe lunch in een chique restaurant,
maar we schrokken even goed van de prijzen op de menukaart.
We hebben ons beperkt tot een voorgerecht van gerookte zalm
met wat sla en een fles droge Sauvignon Touraine wijn, voor
drie personen afgerekend € 100, prijzig maar wel van genoten.
We hebben de middag verder ons goed vermaakt in de Village
en op de Panorama tribune, tegenover de chicane vlak voor de
Dunlop brug.
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18 Uur, tijd om met de Cobra richting het dorp Arnage, 5 km
westelijk van het circuit te rijden voor het diner in restaurant
l’Arlequin, dat op de hoek aan de rotonde in het centrum van
het dorp ligt. HET plekje om met de honderden andere Engelse,
Nederlandse, Franse en Duitse Le Mans liefhebbers als toeschouwer langs de straat of op café terras te genieten van langs
scheurende oude en moderne snelle bolides. Velen van hen
laten zich verleiden door ophitsende Franse jongens om met
spinnende wielen op te trekken of rond de rotonde te driften.
Soms levensgevaar met hoge snelheid daar waar er geen uitwijk mogelijk bestaat door de nauwe straten van Arnage. Om
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20 uur zaten 17 CCN’ers aan één grote tafel aan
de pizza’s, naast de tafel met 20 van onze Franse
Cobra genoten. Op de achtergrond hoorden we
op straat de sportauto’s hun kunstje doen met
gierende banden en brullende uitlaten onder het
gejuich van de kijkers. Gekke capriolen van een
Franse tiener: een wheely op een mountainbike
om de rotonde, of met 30 km/uur op een scooter
de kleine rotonde rond. Wij konden er hartelijk om lachen. Deze tiener en de uitslovers in
hun sportwagen voor het restaurant L’Arlequin
was een heerlijk dessert als afsluiting van ons
CCN’ers dinertje.

Zaterdag, de dag van de Le Mans starts en de
races
Na
het ontbijt geen haast gemaakt. De lucht was
22
zwaarbewolkt en het kon elk moment regenen.
Met de soft top op de Cobra richting de ingang
van het Bugatti circuit gereden. Een lange file van
allemaal LMC-gangers, vanuit de andere richting,
werden via een omleidingsroute richting ingang
van het circuit gestuurd. Wij verkozen daar niet
in te staan en langs deze km’s lange rij, tegen de
file in, naar de snelweg richting de stand Le Mans
te rijden. In de stromende regen stonden we ook
daar op de snelweg volledig stil in een iets kortere file. Met gekleurde tekens langs de wegen naar
het circuit werden de auto’s naar de 4 verschillende parkeer terreinen geleid. Iedere parking
ticket heeft een van de 4 kleuren, die geeft welke
parkeerplek gereserveerd is. Inmiddels kende ik,
na 3 keer Le Mans Classic bijgewoond te hebben,
de situatie van de wegen rond en binnen het Le
Sarthe circuit en besloot rond het circuit van oost
naar west te gaan en vanuit west door Arnage via
de weggetjes binnen het Le Sarthe circuit naar
onze Cobra parkeerplaats op het Bugatti circuit.
Maar even een boeren omelet in L’Arlequin en
koffie genomen, we kwamen er toch langs.
Inmiddels via de telefoon de hulproep van Frans
vernomen. Zijn Cobra verloor snel olie en de
oorzaak er van was nog onduidelijk. Wellicht
kon onze Franse Michel assisteren om via zijn
landgenoten hulp te kunnen bieden. Toen wij het
parkeerterrein opreden zagen we aan het natte
wegdek dat de oliesporen van Frans aanzienlijk
waren. Oorzaak was de smeeroliedrukzender die
lekte langs de opnemer. Frans lichtte later toe
dat met hulp van monteurs van een race team de
zender uitgeboord en met getapt schroefdraad en een boutje de zender tot plug omgebouwd is. Bij
de paddocks van Engelse race auto’s werden alleen oliedrukzenders met kleiner schroefdraad gebruikt. De Rover V8 van Frans heeft zenders die op Amerikaanse motoren gebruikt worden, immers
de Rover motor is afgeleid van de Amerikaanse Buick motor. Met nieuwe olie en het vertrouwen dat
de motor het echt wel doet zonder de oliedrukzenders af te kezen, kon Frans met een gerust hart
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weer verder genieten van het spektakel rond Le
Mans Classic.

De paddocks
Tijd voor een rondje Village en bezoek aan de
paddocks. Het zonnetje was gaan schijnen en de
temperatuur liep lekker op. Langs de kraampjes
met mooie modellen, nog even gekeken of er een
mooi Cobra model bij zat. Dit jaar hebben we
ons beperkt tot bezoek van de paddock area van
groep 4, 5 & 6. Dus de racewagens met Le Mans
geschiedenis uit de periode 1962 tot 1979). Met
je neus onder de motorkappen, de wielophangingen, remmen etc. Soms ruimte moeten maken
voor een racewagen die de paddock in of uit
rijdt. Het kon allemaal van dichtbij bekeken worden, mits je natuurlijk de extra toegangskaart
23
voor de paddock had gekocht.

De races (groep 4 met o.a. Cobra’s/ GT40’s,
groep 5 met o.a. GT40’s en Lola’s).
Om 16:20 was de Le Mans-style start van de
eerste race van groep (1923-1939). Tot en met
groep 3 waren de starts op de beroemde wijze:
vanaf de overkant van de paddock rennen de
coureurs naar hun langs de baan in rij opgestelde auto.
Gordels waren destijds voor deze auto’s nog ongebruikelijk. Vanaf groep 4 met snellere auto’s,
waar gordels wel toegepast moesten worden,
werd daarom op de normale veilige wijze, met
rolling start, gereden. Om 21:40 startte de
eerste race van 60 minuten voor groep 4, met
David Hart in zijn Shelby Cobra 289 (1963) als
eerste door de chicane. Op de panorama tribune
goed te volgen. Met een beetje motregen, een
nat wegdek en met zicht in het verlengde van de
chicane was het fraai spektakel om vanuit een
overdekte tribune te zien. Het werd schemer en
donker en toen werd onze positie met zicht in
de koplampen van de racewagens bij de chicane
minder fraai, want de auto’s en hun nummer
waren zonder schijnwerperlicht vanaf de tribune
gericht niet meer te herkennen. Via het grote televisiescherm konden we met de vele opgestelde
camera’s vanuit andere posities de situatie van
de wedstrijden toch goed volgen. Op welke plek
David Hart’s grijze Cobra en Hans Hugenholz’s
blauwe Ford GT40 (1965) in de eerste mange
geëindigd waren, was mij onbekend. 15 Minuten
na zijn finish moest David Hart alweer met zijn groene Lola T70 Mk lllB uit 1969 in groep 5 aan de
bak. Met beste start positie zagen wij hem ook nu weer als eerste door de chicane komen. Met een
heerlijk geluid en erg snel.
Nog even in de Village op een heel groot scherm naar de laatste 10 minuten + de verlenging + de
strafschoppen van Nederland in de WK voetballen gezien. Spannend, maar helaas met slechte
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afloop voor Nederland. Nog even terug
naar groep 6 met de vele Porsches 911
RS(R)’en en Lola T290-294’s. Om een uur
of één naar de Cobra parking. Tijd om
naar ons B & B adres terug te gaan. Het
was een regenachtige dag geweest, maar
onder het dak van de tribune, met paraplu
en waterdicht regenjack achter het hek
aan het circuit, en op beschutte plekjes in
de Village hebben we van alle activiteiten
kunnen genieten. Terug op het parkeer
terrein van het Bugatti circuit stonden er
alleen de onze plus de 3 Cobra’s van de
laatste Nederlanders. Fons, Cor en Stephens van der S (groep Nederlanders van
Silverstone-Zwanenburg). Geen Franse of
Engelse Cobra meer. De races gingen de
hele nacht door, de groep 1 was inmiddels
met hun tweede van drie manges begonnen toen wij het terrein verlieten op weg
naar Parigné-l’Evêque. In de nacht zonder
file over een donkere weg met veel regen
en weinig zicht binnen 20 minuten bij de
B&B, waar inmiddels een vijftal Franse
Cobra’s overal op het gras geparkeerd
stonden, en de eigenaren reeds in diep
slaap in hun tentjes in de tuin. Zouden
wij ze wakker gemaakt hebben? De Cobra
zonder lawaai inparkeren ging gewoon
niet. Met dat V8 geluid weer inslapen zou
toch geen straf moeten zijn?

Zondag 6 juli, het vervolg van de wedstrijden en eindstanden
Vroeg uit bed geroepen door de Fransen
vrienden, die om 8 uur op weg naar huis
wilden en mijn Cobra in de weg stond.
Daarna zelf terug in bed natuurlijk. In de
ochtend regen, regen en nog eens regen.
Geen animo om vroeg naar het circuit
terug te gaan. De belangrijkste races (de
derde en beslissende mange voor groep
4 met de cobra’s zou om 13:05 starten)
begonnen pas in de middag. We hebben zo
lang mogelijk gewacht tot het regenen zou
stoppen. Om 11:30 uur naar het circuit,
dan haalden we de belangrijke start ruim
op tijd, ook als er file zou zijn. Geen file,
velen vonden het met het slechte weer
blijkbaar welletjes en waren huiswaarts gegaan. Gezien de weersverwachtingen gokten wij op een
droge zondagmiddag in Le Mans en een maandag zonder regen om richting Nederland te reizen.
Op het circuit aangekomen merkten we dat het Cobra parkeerterrein een stuk minder bezet was.
Op de tribune ontmoetten we Frans, Maria, Paul, Rolf, Fons, Bote, Cor en Rocco weer. Michel & Eric,
Dirk & Bastiaan en Dib & Peter waren zondag ochtend vanuit hun verblijf direct maar huis gegaan.
`s Avonds kregen we het sms- bericht van Dib thuis te zijn, maar was na een vreselijke reis met heel
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veel regen als verlopen
kat aangekomen. Vrij
snel na de start van
groep 4 raakte het wegdek aardig opgedroogd
en kwam zelfs de zo’n
zwakjes door. Een
spannende race waarin
aardig gestreden werd
om posities eindigde
in de eindoverwinning
voor Hans Hugenholz
(GT40) en David Hart
(Cobra) als tweede.
Snel de prijs ophalen
en weer in zijn Lola om
de groep 5 finale race
te rijden. Ook deze race
groep was voor een
Hollandse eindoverwinning, David Hart
nu eerste. Wat waren
wij blij dat we zondagmiddag op het circuit
waren, het waren de
mooiste autosport momenten van het weekend. Na een patatje uit
de kraam achter de
tribune, nog de groep
6 afzien en voor we het
wisten was het 17:00.
De finish en bij de parkeerplaats wederom alleen de two Cobra’s van
Cor en Fons nog aanwezig. Nog één keertje
naar Arnage, om op een
restaurant terrasje aan
de hoofdstraat in het
zonnetje nog een Frans
dinertje te pakken.
Daar troffen we Fons,
Bote, Cor en Rocco om
samen buiten op terras
te eten en de belevenissen van Le Mans Classic nog eens te delen. Daarna namen Bart en ik nog een
biertje in een kroeg alvorens we onze laatste rit terug naar de B&B maakten.

Maandag 7 juli, de terugreis: dezelfde route terug over Franse binnenwegen.
Met de eters van zondagavond afgesproken om op elkaar te wachten bij de laatste waypoint van de
heenreis, La Ferte-Bernard, de overnachtingsplek van de derde groep, waarvan we alleen Frans en
Maria zondag middag laat nog op de tribune hebben zien zitten.
Om 9:45 waren Bart en ik op de parkeerplaats van het hotel, wachten op de iets verlate twee andere
Cobra’s om als groep weer samen terug te rijden. Inmiddels leken de wolken te verdwijnen en we
besloten zonder soft top aan de rit naar Nederland te beginnen.
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Wat schetste onze verbazing, toen we Frans uit het hotel zagen komen om een sigaartje te kunnen
roken. Frans en Maria waren dus nog aanwezig en zij wilden natuurlijk samen terugrijden. We kozen dezelfde waypoints van de heenreis als de op een volgende navigatiedoelen richting Nederland.
Dan wisten we zeker dat de gasrijders Frans en Fons altijd op tijd hun gastank kunnen vullen. We
volgden de Cobra van Fons, maar ondanks drie verschillende navigatiesystemen en Bote als extra
navigator leidde het Fons en Bote de groep via hele vreemde richtingen niet dichter richting Nederland. Na overleg besloot de groep het navigatiesysteem van mijn TomTom te volgen. Met circa 80
extra km’s kwamen we later weer op de bekende route en waypoints terecht. De lunch tijd hadden
we verspeeld met omrijden, zodat we nooit meer een restaurant met open keuken zouden treffen.
Frans kwam met de oplossing: even met z’n allen in een supermarché wat stokbrood, kaas, paté,
worst, melk en jus d’orange halen en dan ergens in de berm onze lunch gebruiken. Het was heerlijk
en gezellig, tussen de velden aan een klein zijweggetje. De binnenwegen tussen Beauvais en Albert
waren natuurlijk net zo fijn slingerend en zonder gendarmerie rijdend voor Cobra’s als de heenweg.
Een route in omgekeerde richting is een nieuwe route. Hij ziet er anders uit en de bochten zijn ook
niet hetzelfde. Bij oprit 16 van de E17 weer de snelweg op en bij laatste tank stop, weer Nazareth,
voorbij Kortrijk, namen we afscheid van Cor & Rocco. Zij namen de route richting Zeeuws Vlaande26 ren, adres van Cor. Frans en Maria hadden met Theo & Sylvia afgesproken op de terugweg langs te
komen in Hardinxveld-Giessendam. De twee overgeblevene Cobra’s met Fons, Bote, Bart en mijzelf
reden via Hoogstraten om daar aan de doorgaande weg samen een restaurantje te bezoeken, alvorens we om circa 21 uur de laatste 100 km naar Hilversum aflegden. Het was een fijne, droge, warme rit van Le Mans naar huis., voor alle Cobra’s zonder panne. Afgezien van de olielekkage van de
motor van Frans, hebben alle 8 Cobra’s het Le Mans Classic uitje van donderdag tot en met maandag
braaf hun dienst gedaan. Over twee jaar, in 2016, weer naar de volgende Le Mans Classic? Ik in ieder
geval wel.
CCN’ers, bedankt voor jullie gezelschap. Hopelijk tot ziens over twee jaar.
Mvg, Roel Wiewel
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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

Naweeën van ECM2013 en lente kriebels (deel 2).....
Omdat het bij de meeste Cobra’s (ook bij mij)
slecht te zien is dat hij remt, heb ik al een tijdje
zitten denken hoe een derde remlicht te kunnen monteren.

gezegd een opgave.
Enfin het lukt ! Nu nog de oude kachel uitbouwen. Deze heb erin geschroefd toen er nog geen
body om zat. Afgebeelde foto geeft weer welke

Ik had als een eerder een poging gedaan, maar
die ging kapot omdat er nogal wat flex zit in
het Cobra chassis, waardoor de plastic pootjes
spontaan afbreken. De oplossing die ik nu heb
gemaakt, werkt voorbeeldig, maar is esthetisch

uitdaging mij te wachten stond. De 4 boutjes losmaken waar de oude kachel mee vast zat, kostte
mij een hele middag met stoppen, effe rondlopen, weer proberen, en als toetje een week pijn
in mijn rug. Nieuwe kachel erin met 2 ventilato-
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niet ‘je van het’.
Misschien went het wel.
Nu is het dashboard aan
de beurt. Het is bij mij
altijd een crime om het
dashboard los te maken
en weer vast te zetten.
Om te beginnen moet
de stuurkolom helemaal
los gemaakt worden.
Omdat je een soort slangenmens moet zijn om
erbij te kunnen, is dat
voor mij op z’n zacht

ren die veel lucht verplaatsen (hoezo bedrading jungle !?). Heb jij
een 18 blz beschrijving
van jouw bedrading ?
En een relais stroom
schema van jou geschakelde relais ?.
De aansluit openingen
naar de luchtsleuven
vlak voor de vooruit
met speciaal aluminium kokers verbonden.
Het mooie van dit spul
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is dat je deze kokers in alle
bochten kunt modelleren en
dat het ook zo blijft staan.
Voor mij een voorwaarde
om het vastzetten van het
dashboard nog enigszins
mogelijk te maken.
Vanwege de hoeveelheid
wattage t.b.v. de ventilatoren
een aparte 17 amp draad
via een apart relais MS op
de bovenkant van het schutbord aangelegd om deze te
voorzien van voeding zie.
Uitgetest en ja hoor! Op
standje ‘high’ wordt er een
serieuze hoeveelheid lucht
tegen de voorruit geblazen.
De startknop bleek verkeerd
aangesloten. Voor ik erachter was hoe het dan wel
moest, heb ik mijn hele documentatie van de bedrading doorgeworsteld en
opgeschoond, en nog maar eens in het oorspronkelijke bouwhandboek gekeken (daar stond het
antwoord !).

tussen al na Pasen !
De remmen. Ik had mijzelf
voorgenomen om de remmen te
verbeteren. Nieuwe gegroefde
en doorboorde schijven van
Mtec. Deze remschijven zijn van
een speciale coating voorzien,
die hen voor corrosie moet
beschermen. De coating op het
remgedeelte slijt je er binnen
10 kilometer af. Nieuwe sterker
bijtende remblokken van EBC
moesten het geheel opwaarderen.
Voor zaten ze er zo op met
nieuwe rode EBC remblokken
(DP3955C). Deze remblokken
29
remmen 20% harder als de groene EBC remblokken (DP2955).
De groene EBC remblokken
remmen op hun beurt weer 20%
harder dan de originelen.
Omdat mijn Cobra is uitgerust met de remklauwen van de Scorpio (I) heb ik vanaf het begin
voor de groene EBC remblokken erin gehad en
achter de originele remblokken. Als je dit niet

Ruitenwissers deden het niet meer, omdat de
moer van het uiteinde van de wissermotor gelopen was. Met sterk borgmiddel stevig vastgezet.
Je kunt er namelijk niet bij als het dashboard
gemonteerd is.
Nog 2 punten van mijn lijst te gaan ! Het is in-

doet, dan zal bij hard remmen als eerste de achterwielen blokkeren. Dus nu voor rode EBC en
achter groene EBC remblokken (DP2617).
Gelijk de achterremklauwen vervangen want
deze waren niet te best meer.
Nieuwe remolie erin en klaar……
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Helaas, ik kreeg het rempedaal maar niet
‘hard’. Er lekte nergens remolie, dus is er maar
één conclusie: de hoofremcilinder is lek.

dit een totaal ander model te zijn. Ik kwam er
uiteindelijk achter dat het een Ford Sierra hoofdremcilinder had moeten zijn (ook dit staat in de

Ik dacht dat het een Scorpio hoofdremcilinder
was en heb de plaatselijk Ford garage medewerkers enkele uren van hun werk gehouden
op zoek naar een hoofdremcilinder. Die bleek
niet meer leverbaar en stond in de boeken voor

originele Pilgrim bouwhandleiding). Drie dagen
later had ik het goede onderdeel in huis. In het
weekend alles eraf en er weer op geschroefd.
Alle remolie vervangen en…….. ik kon nog steeds
langzaam het rempedaal doortrappen.

€ 649. Ongelooflijk. Via internet een remspecialist gevonden. Nadat de doos met de hoofdremcilinder (€ 79) was aangekomen bleek

Rondom gekeken en wat bleek mijn nieuwe
remklauw linksachter lekte. Bij nadere bestudering lekte hij niet uit de keerringen maar uit
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het schroefdraad waar de veer van het handrem
mechanisme aan zit. Dus nieuwe bestellen en
nogmaals proberen.
Dat zal na mijn Pinkstervakantie gebeuren rond
15 juni. Hopelijk is dan alles OK.
Het laatste punt is de snelheidsmeter. Ik heb met
diverse hoeveelheden magneetjes geëxperimenteerd, met 1 K ohm 1 Watt weerstanden naar
aarde maar de snelheidsmeter wijzer
blijft grote schommelingen maken.
Laatst las ik dat dit komt door elektromagnetische straling die het zeer
zwakke signaal van de snelheidssensor
beïnvloedt in de weg van sensor naar
snelheidsmeter. Je moet een afgeschermde kabel gebruiken en deze aan
1 kant aan aarde leggen. Maar 100%
zekerheid wordt niet gegeven. Omdat
er bij mij maar één plek is waar ik
dit type sensor kan gebruiken, nl. de
achterste rand van het cardan, is een
nieuwe afgeschermde kabel trekken
een mega operatie waar ik niet op zit
te wachten.
De ultieme oplossing heb ik gevonden. Het heet AutoMeter Speedometer
Interface
module. Dit is een module van AutoMeter die het opgevangen GPS signaal
omzet in pulsen voor een elektronische
snelheidsmeter. Nauwkeurig tot 0,5
kilometer per uur. De GPS antenne is
apart en kan overal geplaatst worden
(niet onder ijzer, wel polyester). De
module is klein en er is slechts één
draad die op de sensor/puls ingang
van de elektronische snelheidsmeter
dient aan te sluiten.
Kalibratie is simpel. Druk de knop op
de module in en stop op het moment
dat de wijzer 80mph of 129/130 km/u
aanwijst. Klaar, nooit geen omkijken
meer naar.
Als laatste heb ik nog een paar bruikbare internet adressen opgenomen.
En nu maar hopen dat ik voor lange
tijd geen sleutelweekenden meer heb.
Rijden wil ik, veel en lang!
Cobra groet, Dick.
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Remschijven, remblokken
http://www.mtecbrakes.com
Remspecialist NL
http://www.autopartsonline.nl
AutoMeter Speedometer interface
http://www.demon-tweeks.co.uk
Kachel, schakelaar
http://www.carbuildersolution.com/uk
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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

