


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
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Beste Cobraliefhebbers,

Inmiddels kan ik melden dat er één reactie is
gekomen om de Cobra Club te helpen met de
redactie. Gelukkig is Mark van Broekhoven erg
enthousiast en heeft hij allerlei ideeën hoe we
het clubblad kunnen verbeteren. Op dit moment
zijn we Mark aan het inwerken, zodat hij in 2015
de redactie op zich kan nemen.
Helaas komt er nog steeds erg weinig kopij van
onze leden, het lijkt het wel of iedereen denkt:
laat die ander maar iets op papier zetten. Dus
hierbij nog een keer een oproep voor kopij, want
zonder verhalen wordt het clubblad wel erg dun.
Dus 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.
Zoals jullie vast gemerkt hebben zit er bij deze
Paper Snake ook de eerste uitgave van de CCN
Cobra kalender. Het complete bestuur is zeer te
spreken over het resultaat en het bestuur hoopt
dan ook dat de kalender een mooie plekje krijgt
in huis. Het was lastig voor ons als bestuur om
de juiste foto´s te kiezen voor deze kalender,
daarom hebben we dit overgelaten aan degene
die de kalender heeft ontworpen, namelijk Kika.
Zij kijkt op een andere manier naar de foto´s
en ze kijkt hoe deze overeen komen met het
ontwerp.
Een jaar heeft maar twaalf maanden, dus het
is niet mogelijk om van iedereen een foto te
plaatsen. Maar als bestuur willen we iedereen
erg bedanken voor het toesturen van de foto´s
en we zullen ze zeker in de toekomst in de PS
gaan gebruiken. Dus heb je nog niets kunnen
sturen, ook nieuwe foto´s zijn van harte welkom!
Mvg,
Rocco Jansen
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Van de Voorzitter
NU ?? lol
15 November??? neeh het kan niet waar zijn,
vandaag 130 km gereden en enkele wat zeg
ik tientallen cabrios tegengekomen van Alfa
Romeo’s tot een mooie jaguar MK 150. En
dat terwijl je rond deze tijd eigenlijk de eerste
sneeuw scooters verwacht. Lol. Op Facebook
lees ik dat vele nog volop van het mooie weer
genieten. prachtige foto’s van gezellige ritten, terrasjes met herfstbok bier op tafel en
mensen die hun Werkplaats in orde maken.
De overgang naar ander weer zal dan wel
plotseling gaan komen en enige ontwenning
verschijnselen teweeg brengen. Langzaam
zie ik ook al de evenementen agenda voor
2015 gevuld worden. hele leuke initiatieven
tot verre ritten zoals ECM 2015 te Barcelona
welke toch een grondige voorbereiding vergen.
Maar ook terugkijkend op seizoen 2014 kunnen we zeggen dat het een mooi gezellig goed
jaar was. Ook verheug ik mij al op de eventuele
kelderavonden van Gert welke altijd gezellig en
super georganiseerd zijn, Gert alvast mijn dank
daarvoor. wat seizoen 2015 zal brengen weet
ik niet, al heb ik het gevoel dat de oldtimer
wereld wat tot rust komt na de gewijzigde Europese regelgeving. rest mij u allen heel veel
leesplezier te wensen fijne feestdagen en alvast
een goed uiteinde en nieuw begin.
Frank Gruwel
Van Algemene Zaken
Algemene Zaken Het is een feit: er komt een
ECM 2015 !!! Na Oostenrijk, Slovenië, Frankrijk, Nederland, Duitsland, en weer Frankrijk
zitten we dit keer in Spanje. De ECM is namelijk volgend jaar in Barcelona. Het enige wat
ik iedereen kan aanraden, is om een keer zelf
deel te nemen aan een dergelijk evenement.
Het is werkelijk een unieke ervaring, dievoor
eeuwig in je geheugen staat gegrift.
Mvg, Rocco Jansen

Van de Secretaris
Super (nat) najaar
Na een verregende augustus hebben we een
super najaar gehad. Wel ben ik dit najaar een
keer of vier weggespoeld in de Cobra, terwijl ik
notabene een dakje heb. Buienrader is niet te
vertrouwen.
De 1e keer tijdens de heenweg op de rit door
Zuid-Limburg: voorbij Eindhoven begon het te
miezeren, bij Nederweert hoosde het, gestopt,
dakje erop, verder gereden, en bij Weert werd

het droog voor de rest van de dag.
De 2e keer was op de terugweg van Spa, 5 centimeter water op de weg in hoosbuien en niet
meer kunnen zien waar je rijdt door de nevel die
aan de binnenkant van je voorruit slaat. Heb zelfs
een afslag naar een benzine pomp gemist door
het gebrek aan zicht.
3e en 4e keer was gewoon tijdens ritjes. Mensen
kijken je dan altijd wel erg meewarig aan.
Een 5e keer had ik geluk, na een dag ZO-Brabant/
Limburg reed ik tegen zessen terug en zag de
buien voor me. Toen ik ons dorp binnen reed waren de straten nat, maar ik nog droog. Thuis de
auto binnen gezet en toen barstte het los. Net op
tijd binnen. Een andere rijder moest ietsje verder
de andere kant op en bleef niet droog. Hoort erbij
Mark ;-).
Op het moment van schrijven, 2e week november, zie ik nog steeds foto’s op het forum gepost
worden van Cobra’s in de Nederlandse zon. Nu
maar hopen dat niet volgende week de winter al
invalt.
Groeten Sjoerd

Van de penningmeester
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Hoewel het, terwijl ik dit schrijf, nog prachtig, rustig herfstweer is met een zonnetje en
temperaturen die 2 maanden geleden ook nog
prima genoemd zouden worden, wordt het weer
sleuteltijd. Voor mij geen gesleutel aan de Cobra, maar aan een hefbrug die, in onderdelen
en nog vuil, dit weekend op zijn standplaats is
gearriveerd. Er is al gesuggereerd dat we in de
toekomst een Brabant rit kunnen verwachten
met inspectie van de onderzijde. Dat lijkt me een
goed plan maar pas nadat ook de bestrating gereed is. Tot die tijd kunnen geïnteresseerde 4x4
Cobra’s zich melden.
Dan over de financiën. Zoals ook andere jaren
zal ik begin januari weer de betalingsverzoeken rond sturen. Wacht dus svp tot dit binnen
is voordat je overgaat tot betalen. Ik wil weer
zoveel mogelijk per e-mail versturen, dus als je
onlangs je mailadres gewijzigd hebt, laat het dan
weten. Ook bij twijfel svp even afstemmen!
Ook goed om te weten dat we dit jaar in ledenaantal geen achteruitgang hebben. Op dit moment hebben we 20 inschrijvingen mogen ontvangen, exact gelijk aan het aantal mensen dat dit
jaar de vereniging hebben verlaten.
Tenslotte een minder leuk bericht, vooral voor de
buitenlandse leden.
Zij zijn al persoonlijk geïnformeerd: we gaan
vanaf 1 januari een bijdrage vragen in de verPaperSnake 4, december 2014

zendkosten van de Papersnake voor nietNederlandse adressen. De tarieven van Post
NL zijn de afgelopen jaren zoveel gestegen,
dat het verschil niet langer op te vangen is.
Voor België hopen we nog een andere oplossing te vinden, bijv. door verzending binnen
België. Alleen zijn we er nog niet uit hoe/wie
de betreffende Papersnakes aan de Belgische
post kan aanbieden. Hopelijk kan ik volgende
keer een oplossing melden.
Met vriendelijke groeten,
Ad van der Burgt

Van de Evenementenboer
Hallo cobravrienden,
Dit was het dan alweer, 2014 is ook al voorbij. Persoonlijk een zeer druk jaar gehad met
werkweken van alleen maar werken en slapen
met dank aan Microsoft die had besloten dat
Windows XP naar het graf moest worden gedragen. Voor degene die nog niet weten waar
ik mijn vrije tijd aan besteed, samen met mijn
broer bestier ik Goossens Computers en we
zijn gespecialiseerd in het automatiseren van
tandartspraktijken in Zuidoost Nederland. Om
een lang verhaal kort te maken, we hebben
heel veel pc’s opnieuw geïnstalleerd en pc’s
vervangen, software-updates gedaan waar
nodig en daar ben je dan regelmatig 7 dagen
in de week mee bezig. Tussen de bedrijven
door doe ik dan wel eens wat voor de cobra
club en probeer ik regelmatig een evenement/

rit/pubmeeting te bezoeken, mailings te maken
(die hopelijk niet in jullie spam-filter of ongewenste mail terecht komt) en onze facebookpagina vullen met van alles en nog wat.
Weten jullie trouwens dat onze facebook-pagina
al ruim 250x geliked is and still counting?
De kalender voor 2015 is zo ver mogelijk klaar
maar nog niet van alle jaarlijkse evenementen
is de datum bekend dus de uitgebreide/definitieve kalender volgt nog.
Heb je zelf nog ideeën die zeker niet mogen ontbreken op de agenda, laat het me weten! Ik heb
enkele weken geleden via mail al een oproep
gedaan en enkele tips gekregen over evenementen die inmiddels op de agenda staan met dank
aan de tipgevers. Een korte samenvatting van
2014, we hebben heel wat ritten gehad dit jaar
die ook nog eens goed werden bezocht, mede
door het mooie weer dat al vroeg in het jaar zijn
intrede deed. De pubmeetings werden ook goed
bijgewoond, mits het weer goed was. Ook in
2014 hebben we weer een ECM gehad en deze
keer had dat plaats in St. Tropez en wederom
een groot succes. 2015 is ook weer voorzien
van een ECM en deze editie vindt plaats in/bij
Barcelona op 4-5-6 september. Noteer dit alvast
in je agenda. Op naar een mooi, zonnig en droog
2015 met weer veel ritten, evenementen en
gezelligheid!
Groeten Mickel

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

* SPECIALIST IN REPAREREN, STRAKMAKEN EN SPUITEN VAN KUNSTOF CARROSSERIEN
* SCHADE TAXATIE EN SCHADE REGELEN VOOR DE VERZEKERING.
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6 hours of Spa.....
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A day at the races
In september worden altijd de “Spa 6 hours”
gehouden. Dit is een 3 daags evenement (vrijdag – zondag) voor historische racewagens.
De race klassen variëren een beetje vanaf
jaren 50 tot vrij recente formule 1 auto’s. Het
hoogtepunt is de endurance race op zaterdag
van de klasse waarin de Cobra’s, Ford GT40’s,
Jaguar E-Types, Aston Martin DB4, Ferrari
250GT etc. strijden. Deze race duurt 6 uur!
Het leuke is dat je, naast de races, ook heel
dichtbij de auto’s en rijders kan komen. Zo heb
ik onder de motorkap even zitten meekijken
met de monteurs van David Hart (NL Cobra
rijder) en loop je gewoon door de pitboxen en
langs de auto’s.
Je hebt zo’n beetje overal toegang toe: pits,
paddocks en tribunes.
Bereikbaarheid: via Luik is het circuit via de
snelweg goed bereikbaar. Er is ook een leuke
route via de grens bij Maastricht binnendoor
naar Malmedy met veel leuke bochten.
Parkeren: je Cobra kan je parkeren op het
speciale beveiligde parkeerterrein aan de
Noordzijde. Deze is makkelijk te vinden. Er
staan mensen die gebaren welke auto’s wel
(klassiek, speciaal) en niet (vervoersmiddelen)
dat terrein op mogen. Je krijgt daar een sticker met code voor op je auto en een om bij te
houden. Alleen met beide gelijke codes kan je
het terrein met je Cobra weer verlaten. Alleen
wat daar op dat parkeerterrein staat is al de
moeite waard om te bekijken.
Verblijf: er zijn allerlei motels, B&B’s, etc in de
buurt. In Francorchamps langs de doorgaande
weg kan je prima eten. Zelf rijd ik in een dag
op en neer en probeer vaak ’s avonds daar te
eten voordat ik naar huis rij.
Korting: via Cobra Club Nederland zijn er vaak
kortingskaarten. Voor meer info stuur me een
mailtje (secretaris@cobraclub.nl).
Andere klassieke races op Spa: Naast de Spa
6 Hours heb je ook nog de Spa Classic en Spa
Summer Classic.
Meer info op:
http://www.spasixhours.com/
Uitslagen op:
http://www.ris-timing.
be/~circuit//6hspa/2014/index.htm
Het leukste is om dit met een groepje Cobra
rijders te doen.
Dus wie gaat er komend jaar mee?
Groeten Sjoerd
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Rit Oost Brabant .....
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Na een oproep op zaterdag met uitstekende
vooruitzichten op zondag [19 oktober] is een
spontane Oost-Brabant rit geboren.
Na enige afstemming zijn we zondag ochtend
met 6 cobra’s samengekomen bij Ad en Elly
waar wij hartelijk ontvangen werden met
koffie en appelflappen.

Maar waar gaat de rit naartoe, Duitsland?,
Groesbeek?, Veluwe?,Mergellandroute?.
Nou de laatste word het. In het begin even lekker binnendoor richting Roermond, daarna de
snelweg op, om wat sneller in zuid Limburg te
komen.
Hier zijn een aantal mooie foto’s gemaakt, je
ziet jezelf eigenlijk nooit rijden. Maar helaas
file. Na een behoorlijke tijd stapvoets gereden
te hebben, kwamen we bij de afslag Echt. Tijd
om eraf te gaan. Omdat we zoveel tijd verspild
hadden op de snelweg [ onder de viaducten
even met het gas spelen,OOK LEUK ]hebben
we besloten om langzaam binnendoor terug te
gaan. Even de Cobra’s tanken en kort daarna
de inwendige mens verzorgen.
Het werd een gezellige lunch die erg goed
verzorgd was.
Na een mooie rit binnendoor zijn we bij de
tunnels van Roermond gekomen. Die nemen
we natuurlijk even mee. Wat een geluid GEWELDIG. Via Roermond binnendoor weer
Oost-Brabant in.

Bij de startplaats nemen we een afzakkertje
en nemen we de dag door met uitzicht op de
cobra’s. Na een gezellige dag en een mooie rit
nemen we afscheid.
Maar voor herhaling vatbaar.
Deze mooie warme dag verliep voor iedereen
droog behalve voor ondergetekende. 1 kilometer
voor huis kreeg ik een stortbui, tot mijn onderbroek nat. Maar ach na zo’n dag wat kan het mij
schelen.
Soms geluk soms....... That’s cobra life.
Bedankt,
Mark
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Even voorstellen.....
Mijn naam is Frans Essers, Ik ben 54 jaar en
getrouwd met Ineke Betjes.
We wonen in Heemskerk en de drie kinderen
(een zoon en twee dochters) zijn sinds enkele
jaren het huis uit. Ik werk bij Tata-steel in
IJmuiden, het voormalige Hoogovens, als manager operations in de staalfabriek daar.
Ik weet niet hoe dat bij de wat oudere/trouwere leden in het geheugen staat maar ooit was
Piet Wijn daar een collega. Misschien was dat
wel de eerste vonk naar het ooit ook willen bezitten van een Cobra. De weg naar de aanschaf
van een Cobra (te lui om er een te bouwen
dus!) was met een heel lange omweg. De start
was de aanschaf van een new beatle cabrio
(“wil je geen cabrio schat” waar ik dan met
12 mooi weer in wilde rijden). Na een aantal
jaren kwam de boodschap dat Ien een andere
auto wilde. De winters onder de linnen kap
(terwijl ik dan weer in de four-wheel drive
Toyota door de sneeuw ploegde) hadden haar
doen besluiten de VW in te ruilen tegen een
Volvo.
Dat was het moment waarop ik meende dat
de aanschaf van een kitcar wel verdedigbaar
was. Zoals wel vaker was “eerst maar eens
kijken” eigenlijk al een verkapte beslissing.
Een bezoek aan Bas in Dronten leverde in
ieder geval de eerste teleurstelling op. Een
Cobra was prijstechnisch een brug te ver en
misschien was ik daar ook geestelijk nog niet
aan toe. Het oog was gevallen op een JBAFalcon, maar de aanschaf was niet bij Bas. We
kochten een knal rode van de voorzitter van de
JBA-club.

Een mooie en ook lieve auto.
In de vier jaar dat we de JBA hadden begonnen
de wensen ten aanzien van een kitcar “volwassen” vormen aan te nemen. Feitelijk allerlei
“smoesjes” om voor ons zelf een de aanschaf van
een Cobra goed te praten. Bagageruimte en veiligheid (er zat immers een roll-bar op) zijn dan
natuurlijk belangrijker dan verbruik. De JBA ging
(als het kon had ik hem er bij gehouden maar er
zijn grenzen…….) en een Pilgrim Sumo met een 5
liter V8 (Ford Windsor) werd aangeschaft.
Dat was maart dit jaar.

Het was duidelijk dat er nog wel wat werk te
doen was. Kenteken (en dus ook APK) en het
wissen van de sporen van 5 jaar rust (rust roest!
Echt waar…) werden opgevolgd door het weer
op normale rijhoogte brengen van de auto. Hij
lag zo laag dat de eerste rit, achteruit mijn garagebox uit, maakte dat de luchthapper voor de oliekoeler achter
de lip van de garagedeursluiting
bleef hangen. Boehoeboehoe……
Ook de achterveren waren zo kort
dat de schokbrekers werkeloos
waren. Tijdelijk gefixed met blokken maar deze winter gaan er echt
langere veren onder. Daarna: doe
maar nieuwe banden want na vijf
jaar staan waren de gemonteerde
exemplaren rond met een vlakke
kant. O ja, beetje kortsluiting,
vastgeroeste bougies en allerlei
andere kleine dingetjes maakt dat
ik uiteindelijk pas in augustus een
Cobra had die ik ook eens durfde
te poetsen.
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.....vervolg blz 12.....
Ik had verzuimd het remsysteem te spoelen en
te verversen en werd beloond met een rit van
remmen en optrekken en……ik denk wat kokend
water in mijn remolie. Remolie ververst en
remmen ontlucht en toen…..toen was de zomer
bijna voorbij!

Zaterdag 4 oktober zag ik mijn kans schoon.
Zou dit de eerste rit worden zonder gedoe? Een
waardige afsluiting van het seizoen waarbij je
nog in je bodywarmer in de auto kan?
Het was top, we kwamen zelfs bij Uitgeest nog
een monsterlijk mooie blauwe collega tegen.
Het sturen ging alleen steeds zwaarder.
Het gevolg van het feit dat de nieuwe banden
wellicht toch wat lekken op de niet vervangen
ventielen of de niet goed van vuil en oxide ont- 13
dane velgen. Een beetje lucht deed wonderen
(eindelijk eens echt simpel) dus ik tel hem toch
maar als de eerste officiële pech-loze rit.

Ik moest mijn eerste rit nog maken waarbij er
niet iets mis ging maar het vertrouwen dat dit
toch zou gaan lukken begon te groeien. De tijd
begon echter ook te dringen. Ik had me bij de
aanschaf van de Cobra door een vriend laten
overhalen om in september mee te doen aan een
rit met bewoners van de Hartekampgroep in
Heemskerk.
Vlak voor de rit nog een stel grijze strepen over
de rode Cobra en een week voor de rit leek de
auto “klaar” (nou ja, klaar genoeg voor dat moment….)
Een geweldige rit door de kop van Noord Holland en, ja het leek er op dat ik deze keer de
finish zou gaan halen zonder gedoe.
Pas toen we weer terug waren op het terrein van
de Hartekampgroep liet de Cobra me toch nog
even weten niet tevreden te zijn met alle aandacht die ik hem al gegeven had.
Op moment van parkeren had ik vrijwel geen
remdruk meer. grrrrrr! Erg? Neeeeee. Erg dom!
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.....vervolg blz 13.....
Plannen? Zeker wel. Uiteraard maken dat de
lucht in de banden blijft. Er af dus met die zooi!.
Plannen? Zeker wel. Uiteraard maken dat de
lucht in de banden blijft. Er af dus met die zooi!.
Nieuwe veren bestellen en omhoog met die
kont. O ja, nog wat twijfel maar er licht band
klaar om de spruitstukken te wrappen in een
poging de temperatuur onder de motorkap wat
terug te dringen. Er liggen wat RVS bouten klaar
om boutjes aan raampjes en in de spinners te
vervangen. Ik heb ook al twee maal spinners
voorbij zien komen….wat dan weer goed afliep
omdat er niets geraakt werd en ik ze van straat
kon vissen.
Al met al dus nog werk en wensen genoeg en als
ik deze week de staats win? Dan heb ik nog veel
14 meer te wensen over! Het Cobra gif zal wel niet
meer uit mijn lichaam gaan.

En ja: hij zit ruimer, heeft lekker een grote kofferbak die, na het plaatsen van de enorme tank
gewoon nog een zee van ruimte laad voor boodschappen (zo lang we niet te ver van huis durven) en straks bagage om een paar dagen “on
the road” te overbruggen.
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Topaasstraat 12

. 7554 TH Hengelo .

Tel: 06 22 38 64 66
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info@nitrade.nl

Onze reis naar ECM 2014.....
Maandagavond, alle spullen zijn ingepakt.
Alles wat we mee wilden nemen past er ook
daadwerkelijk in. We hebben zelfs ruimte over!
Morgenochtend vertrekken we, we hebben er
zin in.
Dinsdagochtend half negen, warme jas aan,
helm op: we zijn er klaar voor.
Tanken en we zijn onderweg.

te genieten. En natuurlijk de auto nogmaals op
de foto te zetten. Dus foto’s gemaakt, pap wil
de auto starten, maar na wat gepruttel slaat ie
weer af. Nog een paar keer geprobeerd. Nee
hoor, hij wil echt niet. Wat bleek na wat gepiel.
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Het eerste stuk gaat voorspoedig. ’t Is droog
en nergens file. Bij Nederweert een korte stop.
Even benen strekken, we ruilen, pap gaat nu
rijden. In België ook weer korte stop, chocomelletje en kadetje. In Luxemburg getankt,
dat was even leuk, zo goedkoop. Weer geruild.
Na paar uur weer een korte stop en ruilen. Op
naar Dijon. Daar kwamen we al om kwart over
zes aan, dus mooi op tijd. Tijd voor een drankje
en lekker eten.
Woensdag. Na goed ontbijt vertrokken om acht
uur. Vandaag mijden we de snelwegen. Het
zonnetje was er al lekker vroeg bij, maar nog
wel fris, dus jas aan en helm op. Ons doel voor
vandaag is Gap. Alles ging geweldig, mooie
landschappen, leuke dorpjes. Paar keer gestopt, mooie foto’s gemaakt. We waren weer
zo fijn aan het rijden in de bergen, toen ik een
mooi plekje zag om te stoppen en van ’t uizicht

Ik had de auto schuin met de neus omhoog geparkeerd en dat was niet handig. De pomp trok
geen benzine aan. Ik mocht achter het stuur en
pap ging duwen. We moesten de auto met zijn
neus naar beneden zien te krijgen. Toen startte
hij dus meteen, gelukkig! Maar we wilden zo
snel mogelijk tanken. Daar we net door een
paar dorpjes waren gereden, voor de zekerheid
maar even terug, maar nergens een pomp te
bekennen. Na navraag bleek er een Tankstation
richting Gap te zijn. Waren we toch al weer 10
minuten de verkeerde kant op gereden. We
begonnen hem toch wel een beetje te knijpen.
Echter bij ’t tanken bleek dat er ‘slechts’ 47 liter
in ging. We hadden dus nog 13 liter in de tank.
In Gap aangekomen, op zoek naar het hotel. Dat
bleek wel heel erg basic (wc en douche op de
gang). Het was nog zo vroeg dat we besloten
wat beters te zoeken. Een Best Western Hotel
was zo gevonden. Met een prima parkeer plek
voor de Cobra, vlak voor de receptie. Heerlijk
gegeten, geslapen en ontbeten.
Het is alweer donderdag! We zijn er bijna!
Het zonnetje verwelkomde ons ook vandaag
al vroeg. Vandaag wat later gaan rijden, tegen
negenen. Heel stuk van de Route Napoleon
gedaan. Wat prachtig zeg! Om half drie waren
we er. Air France vakantiepark. Pap en ik spreken geen woord Frans, gelukkig kregen we een
plattegrond bij de receptie. Zo, op zoek naar de
kamers/appartementjes. Die bleken tegen een
heel steile helling te liggen Wat een klim! We
hadden even nodig om weer op adem te komen.
We waren niet de eersten. Terence en Mirjam
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.....door Els Ursum.....
waren woensdag aangekomen, die hadden hun
Cobra op de aanhanger mee We kregen meteen
een drankje bij ze, zo gezellig. Na nog een drankje gingen we de auto maar halen en uitpakken.
Ook organisator Michel Mousset en z’n vrouw
waren aanwezig ’s Avonds met z’n zessen gegeten. Er was nog niet veel te doen op het park dus
na het eten gingen we weer naar Chez Terence &
Mirjam voor een drankje.
Vrijdag, eindelijk, vandaag gaat ECM 2014 echt
van start. Om twee uur verzamelen op het plein
in het dorp. We hebben dus de hele ochtend nog
voor onszelf. Dus zijn we wat gaan toeren richting St Tropez met Terence en Mirjam. Ook nog
even bij de supermarché gestopt. Daarna wat
druppels regen, dus maar teruggereden aangezien de ruitenwissers van de Cobra van Terence
en Mirjam het niet deden. Auto op plein gezet.
We kregen een tas met leuke spulletjes en een
plaat voor op de Cobra, die gemonteerd.

Naast oude bekenden toch ook nieuwe gezichten. En iedereen met een big smile. Na een welkomst woordje door de burgemeester met een
hapje en een drankje ging de hele stoet naar het
resort/hotel, waar een lekker diner klaarstond.
Daarna een gezellige avond kletsen/bijpraten
met de Nederlanders en andere bekenden van
eerdere meetings
Zaterdag. Vandaag een kleine tocht die begon
met een optocht door Cavalaire. Dit ging voor
een ongelukkige deelnemer te langzaam die
kreeg last van een kokende motor, een grote
stoomwolk, en hij moest aan de kant, maar met
behulp van wat omstanders werd het snel opgelost en kon ie weer aansluiten.

Parkeren op een plein aan het water, mooi plekje
uitgezocht door organisatie. We trokken veel
bekijks met de Cobra’s.

Toen maar gaan lunchen want we waren erg
vroeg. Heerlijk gegeten. Tegen vieren begon de
stroom Cobra’s op gang te komen. Wat leuk om
er weer zoveel bij elkaar te zien!
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.....vervolg blz 19.....
Weer een toespraak van de burgemeester, en
er stonden tafels met hapjes en drinken klaar,
aangeboden door de lokale middenstand dat
lieten we ons lekker smaken. Toen een lange
lunchpauze. Gezellig met aantal Nederlandse
deelnemers gezeten. Daarna de bergen in. Voor
één deelnemer bleek de weg iets te smal voorwiel naast de weg in een gat en met de carterpan de weg geraakt. 2e pechgeval: scheurtje in
het carter, dan denk je die is uitgereden maar
met hulp van diverse mensen werd de scheur
gelijmd, nieuwe olie er in en weer verder. In
de bergen nog een stop voor een drankje. De
Cobra met pech van vanochtend was er weer
bij, goed om te zien! Weer verder op weg. 3e
pechgeval, compleet wiel afgebroken, maar
20 ook die wist de boel te repareren en sloot later
weer aan. Bij de wijnproeverij wat voor mijn
zus gekocht (met advies van Dick en Marion).
Daarvandaan terug naar het resort. Na weer
een goede maaltijd lekker borrelen op het terras.
Zondag. I.p.v. de geplande rit hebben wij met
nog 3 andere Cobra’s besloten naar Monaco te
gaan.

Heen over de snelweg. In Monaco twee keer
door DE TUNNEL gescheurd. Klonk fantastisch!
Ook gaaf om te zien hoe Ferrari ’s en Maserati’s
genegeerd worden terwijl bijna iedereen naar de
Cobra’s keek.

De terugweg alles langs de kust gereden. Net
buiten Monaco heerlijk gegeten bij een restaurant met fantastisch mooi uitzicht over zee. In
Nice afscheid genomen van Jeroen en Mickel
(die gingen terug naar Nederland via Grasse).
In Cannes drankje gedaan en afscheid genomen
van Michiel en Dirk-Jan (die gingen naar Toulon
om de autotrein te pakken). Dus met 2 Cobra’s
richting Valmer. Laatste avond alweer. Nog een
keer gegeten met Terence en Mirjam en nog een
laatste drankje gedaan. Toen moesten we echt
gaan inpakken, dus afscheid genomen.
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.....vervolg blz 20.....
Maandagochtend De terugreis toch maar over
de snelweg gedaan, we hadden al genoeg getoerd, dus gas op de
plank, en zoveel mogelijk
kilometers maken. In
Luxemburg nog een keer
overnacht, zodat we dinsdag, weer mooi op tijd
thuis waren.
Iedereen bedankt voor
het prachtige weekend!
Els Ursem
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ECM 2014 foto’s
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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

Even voorstellen.....
Mijn naam is Joost Groen uit Vianen Utrecht
Ik ben Bouwkundig Ingenieur en verhuur mijzelf
aan particulieren en bedrijven. De werkzaamheden voor aannemingsbedrijven bestaan uit calculeren, tekenen, werkvoorbereiden en bouwbegeleiding. Voor particuliere opdrachtgevers verzorg
ik de begeleiding van de bouw van begin tot eind.

Joost Groen

Een cobra was altijd al een van de droomauto’s
van mijn vader en mij.
Maar onbetaalbaar totdat de serie a Car is born op
discovery kwam. Daar is het idee gekomen om er
zelf ook een te bouwen. Na het verhuizen naar een
nieuwe woning met garage gestart met de bouw
van een Pilgrim.
Omdat ik nog geen kinderen had en we flink fanatiek waren ging de bouw snel, alleen de keuring
en het spuiten duurde erg lang.
24 Op www.cobrareplica.nl is het bouwverhaal te
vinden.
Mocht je nog vragen hebben stuur dan een mailtje
naar jmgroen@zonnet.nl.
We hadden ook het plan om nog een cobra te gaan
bouwen, dit maal een Dax maar ivm de CO² tax
hebben we deze verkocht. Van de winter word het
tijd om de uitlaten te spuiten, want de roest komt
door de thermische coating heen. En wellicht toch
nog een hardtop aanschaffen.
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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 2014.....
Hierbij een kort verslag en foto’s van onze deelname aan ECM 2014.

Woensdags zijn wij vertrokken met de cobra op
de trailer richting zuid Frankrijk.
Tussenstop in Dijon, overnachting in een mooi
kasteel
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Donderdag nog 700 gereden naar Grasse.
Daar de auto met trailer achtergelaten en vrijdag morgen vertrokken richting Monaco.

De organisatie had het hier niet helemaal goed
geregeld waardoor veel cobra rijders een eigen
toerrit gingen rijden. Via kleine maar mooie
wegen naar het rijke St Tropez. Lekker aan de
wijn op een terras bootjes kijken.

Fantastisch, al die Ferrari’s en Lambo’s maar
iedereen maakten foto’s van de Cobra. We hebben 4 x de welbekende F1 track gedaan, inclusief de tunnel.
Dat was zo gaaf.

Na het afkoelen van de rijders en auto richting
St.Tropez gereden via de mooie kustweg.
Overal keken de mensen om en meestal ging er
een duim omhoog.
In Gassin was er een welkomst drankje voor
alle cobra rijders georganiseerd. De volgende
dag stapvoets door Cavalaire sur mer.
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.....door Jeroen Cornelisse
‘s Avonds met wat andere cobra rijders onze
Monaco verhalen besproken en besloten om de
volgende dag gezamenlijk dit nog een keer te
doen. Heen via de tolweg, met wel 12 tunnels,
mooi hoor al dat geluid van de V8 tjes.... In Monaco wederom veel bekijks.

Kustweg terug via Cannes. Daar afscheid genomen en wij zijn naar Grasse gereden om de auto
met trailer op te halen.

Terug naar NL via Italië, Zwitserland,
Duitsland.
Na 14 uur waren we weer thuis.
Was een leuke ervaring.
Waar zou de ECM 2015 zijn???
UK of Denemarken?
Wij zullen er weer zijn.

Jeroen Cornelisse (driver)
Erik Verschoor (co-driver)
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Verslag Silverstone Classic 2014.....
12 oktober 2014 was het weer zover.
De jaarlijks terugkerende Classic Sunday bij
Silverstone Partycenter in Zwanenburg.
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Het was een zeer mooie en zonnige dag waar
weer heel veel mensen op af gekomen zijn.
Het totaal vernieuwde Silverstone Partycenter
is nu ook voorzien van 6 nieuwe bowlingbanen
waardoor het een echt Partycenter is geworden. Zo is het nu ook mogelijk om buiten een
bar en catering te plaatsen.
Er zijn zeer veel klassieke auto’s gekomen uit
het hele land. Allemaal erg enthousiaste mensen. Ook veel mensen die langs kwamen om te
zien wat voor ontzettend mooie en uiteenlopende auto’s er te zien waren.

Totaal zijn er ruim 90 verschillende auto’s geweest. Denk daarbij aan diverse sportauto’s zoals de AC Cobra, Donkervoort, Porsches, Austin
Healey, Corvettes, maar ook klassieke BMW’s,
Mercedes, Ford’s, Opels en noem maar op.
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.....vervolg blz 28.
Ook kitcars en diverse
cabriolets waren er te
bewonderen. Ook een ex
leger truck was van de
partij.
Alle bezoekers konden
gebruik maken van
een drietal routes door
de mooie omgeving
rondom Zwanenburg.
De routes gingen door
o.a. Spaarndam, Ymond,
Spaarnwoude, Bloemendaal en de Haarlemmermeer.

Ook werd er uiteraard
aan de inwendige mens
gedacht. Buiten onder
de overkapping van de
bar opgebouwd met koffie, thee, frisdrank etc.
Ook kon men broodjes bestellen.

Voor de mensen die interesse hebben en nog
nooit bij dit evenement geweest zijn willen wij
hen nu alvast uitnodigen voor 2015.
Silverstone Partycenter
Weerenweg 21 - 23
1161 AE Zwanenburg
020-4973858
www.silverstone.nl
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Verslag laatste pubmeeting 2014
Hallo cobravrienden,

Alweer de laatste pubmeeting van het jaar.
Wat is het weer voorbij gevlogen dit seizoen
maar door het overwegend uitstekende
weer heb ik dit cobra-seizoen toch weer
genoten.
Maar eerst dus nog de laatste pubmeeting
voor de boeg. Een paar weken voor de meeting ruimte gereserveerd, hapjes en drankjes besproken voor de inwendige mens
want zoals gebruikelijk wordt bij de laatste
meeting van het jaar net iets extra’s gedaan
ter uitluiding van het seizoen.

30 Goed, tijd om van huis te gaan samen met
m’n maatje Cor. Onderweg wat ouwehoeren
over van alles en nog wat, bakkie leut bij
de pomp en weer verder naar Zaltbommel.
Als we in Zaltbommel aankomen, staan er
al aardig wat cobra’s op het plein ondanks
het frisse weer en de meeste mensen staan
met elkaar te kletsen. Even iedereen de
hand geschud, kennis gemaakt met nieuwe
leden, wat foto’s gemaakt en iedereen er
op attent gemaakt dat er binnen koffie en
thee klaar staat want echt warm is het niet
buiten. Sommigen hebben een een beetje
regen gehad maar overwegend droog.
Binnen is het dus warmer en genieten we
van een hapje en drankje en wordt er flink
gekletst.
Ik heb nog even overleg met diverse leden
over ritten/evenementen voor het komende jaar (de kalender voor 2015 moet
natuurlijk wel gevuld worden) en heb weer
een paar toezeggingen op zak voor ritten!
Heb nu al zin in het komende cobra-seizoen. De uitstroom begint al vroeg vanwege
familie-verplichtingen voor mijn gevoel
maar als ik op m’n horloge kijk dan is het
toch al weer 16.00 uur. Time flies when
you’re having fun en om 16.45 vinden cor
en ik het ook tijd om te gaan en beginnen
we aan de tocht naar het Zuid-Limburgse
land.
Het was weer gezellig en tot de volgende
keer maar weer.
Groeten
Mickel
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Cobra Club Nederland p/a Erasstraat 53, 5171 VG Kaatsheuvel

Regel 1: gebruik
KENDALL motorolie
BORN TO PERFORM

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

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

handel-maatschappij

noviol b.v.

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

