


BPM & Slurptax vrij bouwen !!!

Zoals u niet ontgaan is, is in Nederland de CO² toeslag (slurptax) op nieuw te bouwen Cobra´s
een fiks bedrag. Deze toeslag zal in de komende jaren alleen nog maar gaan toenemen. In de
praktijk leidt dit ertoe dat u als bouwer vele tienduizenden euro´s belasting. In de vorm van
CO² toeslag, moet afdragen als u een nieuw gebouwde Cobra aanbiedt bij de douane. Dit
geldt ook als u een Cobra aanbiedt die u via het buitenland (zoals de UK) op kenteken heeft
laten zetten.
Daarom hebben wij uniek concept ontwikkeld, waardoor u als bouwer geen CO² toeslag hoeft
te betalen. U hoeft zelfs deze Cobra niet aan te bieden voor een IKS keuring in Nederland,
waardoor u nog veel meer geld bespaart.
De totale besparing voor een Cobra met een motor van 300pk is al € 30.000,=. Maar wordt
steeds hoger, naarmate het vermogen van de motor toeneemt.
De motorkeuze is vrij, in principe kan iedere V8 geplaatst worden, en we kunnen zelfs een
pakket aanbieden waarbij de motor niet voorzien hoeft te zijn van een emissiebestrijdingssysteem (geen motormanagement, geen katalysators en geen lambdasondes).
Prijzen startpakket vanaf € 8.995,= (*)
* Startpakket is BNL 427 chassis + ophanging + kenteken

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

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

Mocht u interesse hebben in het bouwen van een Cobra via dit concept, neem dan contact
met ons op.
Mvg, John Kox
Dax Benelux
Hoogeind 75
2321 Meer
Tel. +32 (0)3 3159362
info@daxbenelux.com
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Van de Redactie
Er staat weer een nieuw seizoen voor ons, met
een goed gevulde evenementen kalender.
Ook zullen vele individueel een uitstapje maken
met de cobra of aan een plaatselijke rit meedoen.
Wellicht gaan sommige op vakantie met de
cobra.
Ook zijn er nog een aantal aan het bouwen of
restaureren. De laatste groep zal het rijden nog
even moeten uitstellen. Wat we ook doen, het
kan een leuk verhaal voor de Paper Snake zijn.
Mocht iemand een verhaal willen schrijven of
mooie foto’s hebben gemaakt, alle kopij is welkom.
Mail uw reactie naar redactie@cobraclub.nl.
Alvast mijn dank daarvoor.

Met vriendelijke groet, Mark
(op pagina 9 stel ik mijzelf uitgebreider voor)
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Bestuursmededelingen:
Van Algemene Zaken
De vooruitzichten voor dit jaar zijn goed, we hebben een mooie volle agenda met voor iedereen
wel iets om aan deel te nemen. Waar ik zeker
naar uitkijk is de ECM 2015 die in Spanje gehouden wordt.
De locatie is inmiddels bekend en dat is Sitges,
wat iets ten zuiden van Barcelona ligt. Ziet er
perfect uit, dus als je plannen hebt: je kunt nog
deelnemen.
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Van de Voorzitter
Achter het glas, heerlijk in het zonnetje!!
We tekenen 22 Februari 2015. Sommige ‘’Die
Hards’’ hebben de eerste kilometers er al weer
op zitten, geen angst voor koude banden, pekel
op de weg of plotselinge sneeuw en hagel buien zoals we gisteren in de achterhoek hadden.
Die eer kan jullie niet ontnomen worden jullie
waren de eersten. Bedenk me nu dat we begin
jaren 80 nog een Elfstedentocht hadden. Dat
zal nu niet meer zo zijn tenzij je erg lang kunt
klunen. De ALV is weer georganiseerd en vindt
dit jaar in het DAF museum plaats. Ik hoop op
veel interesse van de leden en natuurlijk mooi
weer zodat we een mooie aftrap van de clubmeetings hebben met een hoge opkomst. Ik
hoop namens het bestuur er met jullie een heel
mooi seizoen van te kunnen maken. Er zijn
erg veel evenementen, en de kwaliteit ervan is
hoog. Denk hierbij bv. aan ECM Barcelona, 50
jaar AC Cobra te Lelystad en de door de leden
georganiseerde toertochten welke als ik goed
ingelicht ben dit jaar in alle windstreken plaats
vinden. Het gaat goed met de CCN, als club
staan we er goed voor en
de sfeer onderling is erg
goed. Zo genoeg geschreven ik ga nog even genieten van t zonnetje en mijn
Cobra Biertje. Het gaat
jullie allen goed, tot snel.
Groeten Frank, Voorzitter
CCN

Inmiddels zijn de website en het forum bij een
andere provider ondergebracht en draaien we
ook op andere software. Hierdoor gaat alles net
iets makkelijker en zijn we weer helemaal bij de
tijd. Het was een fikse klus voor Sjoerd en Rob,
maar het ziet er perfect uit.

Rest mij alleen jullie allemaal een geweldig Cobra
seizoen te wensen!
Met vriendelijke groet,
Rocco Jansen
Van de Secretaris

Hoera voorjaar!?
Eindelijk eindelijk eindelijk komt het voorjaar
er aan. Alhoewel het nu nog eind februari is (het
kost wat tijd om de PS te maken) hoor je ’s ochtends de vogels al fluiten, is het al bijna licht om
07:00 als de wekker gaat en hoeven de lichten ’s
avonds pas tijdens/na het eten aan.
De afgelopen tijd heb ik maar weinig kunnen rijden. Het was vooral heel veel pekel die hier in de
omgeving gestrooid was. Alsof Rijkswaterstaat
van haar voorraad zout af moest.
En als ik dan een keer op de weg zat, dan was
het zo maar spannend. Een keer had ik een paar
afspraken voor mijn werk (Eindhoven, Tilburg,
Breda) en het was mooi weer, dus ik met de
Cobra. En ben ik 4x gesneden op de A58 door
verschillende vrachtwagens op verschillende
momenten die mij niet gezien hadden. Gaven wel
netjes hun excuses. Dat is me nog nooit eerder
overkomen. Blijkbaar is met de lage winterzon
mijn Cobra (zwarte, lage auto) die in de schaduw
van de vrachtwagen rijdt slecht zichtbaar.
Ik heb in ieder geval weer zin in het Cobra seizoen. Er zijn veel evenementen op komst waarbij
ik hoop dat er voor iedereen wat bij zit. Te beginnen met de Algemene Ledenvergadering op 3
mei op een leuke locatie!
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.....vervolg blz 4
Een van de punten die bij de vorige ALV naar
voren kwam was dat CCN leden behoefte hebben aan een online smoelenboek. Dit hebben
we gerealiseerd door op het forum in het ‘Cobra
Club Nederland: Members Only’ gedeelte onze
leden de mogelijkheid te geven om zichzelf voor
te stellen met een foto en eventueel contactgegevens. We hebben gekozen voor deze opzet om
eea simpel en eenvoudig te houden. Zie je op het
forum deze mogelijkheid (nog) niet – neem dan
contact met secretaris@cobraclub.nl op en dan
zullen we helpen om je toegang te geven.
Afgelopen jaar hebben we ook af en toe last
gehad van storingen op het forum en onze website. Mede dankzij de inspanningen van onze
Webmaster Rob zijn we nu overgegaan naar een
nieuwe hostingomgeving en platform voor onze
website en forum. We hopen dat alles nu stabiel
en goed blijft draaien.
Groeten Sjoerd

Van de penningmeester
Het is nog begin maart als ik dit schrijf. De contributies zijn grotendeels binnen, de 1e herinneringen zijn verstuurd en de voorbereidingen
voor de nieuwe ledenpas zijn getroffen. Voor de
Belgische leden goed nieuws: we hebben in elk
geval voor dit jaar een oplossing om de verzendkosten van de Papersnake op een ‘normaal’ peil
te brengen zodat het niet nodig is om een extra
bijdrage in de verzendkosten te vragen. Dus
ook de digitale verzending is niet nodig, de Papersnake kan gewoon in de brievenbus verwacht
worden. Mogelijk wel een paar dagen later dan
in Nederland, daaraan is niets te doen.
Nog meer goed nieuws: het ledenaantal blijft, na
een aantal jaren van achteruitgang, weer redelijk
stabiel. Zowel eind vorig jaar als dit jaar zijn er
weer meerdere aanmeldingen geweest. Natuurlijk hebben we ook afscheid moeten nemen van
een aantal leden, maar het is weer in evenwicht.
Natuurlijk zal nog moeten blijken of ook iedereen de oproep voor contributie positief beantwoord.
Voor wat betreft de financiële situatie geven de
cijfers ook een positief beeld. We hebben vorig
jaar wat ingeteerd op het vermogen, maar dat
was beperkt en ‘we kunnen het lijden’, zogezegd.
De digitalisering van de Papersnakes, de kalender, de Papersnake zelf: het zijn allemaal grote
kostenposten, waarvan een aantal éénmalig. Ik
zal zeer binnenkort de kascommissie de admiPaperSnake 1, maart 2015

nistratie laten controleren en op de jaarvergadering zal dan een en ander toegelicht worden.
Ik hoop jullie daar in groten getale aan te treffen,
Tot slot wens ik iedereen een zonnig voorjaar
toe met veel (rij)plezier.
Ad van der Burgt

Van de Evenementenboer
Hallo Cobravrienden,

Het winterseizoen ligt achter ons en op dit moment zit ik buiten in de tuin van het zonnetje te
genieten (zondag 8 maart, 17 graden). Wat een
strenge winter hebben we gehad. Ik ben blij dat
ik net op tijd m’n winterbanden er op had liggen want anders?! Maar goed, tijdens de winter
heb ik de evenementenkalender voor dit jaar
samengesteld met alle jaarlijkse/traditionele
evenementen, onze meetings en de ritten door
het land heen. Zoals je kunt zien op ons forum is
er dit jaar weer genoeg te doen en als je wil dan
is er bijna ieder weekend wel een auto-evenement. We beginnen met de seizoen opening in
Zaltbommel op zondag 5 april gevolgd door een
paar ritten (zie onze kalender, facebookpagina
en hou de Paper Snake in de gaten). Op zondag
10 mei hebben we de Algemene Ledenvergadering. Op naar een mooie zomer zou ik zeggen en
dat we elkaar maar vaak mogen begroeten.
Groeten
Mickel
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Cobra goes Green.....
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Het was in het jaar 2004 dat wij, Adrie van
Duijne en Frans Spekking elkaar tegenkwamen tijdens een Cobra bijeenkomst in Gelderland. Adrie, destijds directielid bij Uneto
en Frans zelfstandig ondernemer kwamen
erachter dat Adrie de ouders van Frans goed
gekend heeft en raakten in een intensief
gesprek gewikkeld. Wij bleken beiden zeer
actief te zijn op het gebied van innovatie en
verduurzaming van energiegebruik, Adrie
vanuit een elektrotechnische branche organisatie en Frans als entrepreneur bij het ontwikkelen van energie -innovatieprogramma’s. Al
gauw kreeg het gesprek een wending richting
Cobra’s en elektrisch rijden. Zou het mogelijk
zijn een elektrisch aangedreven Cobra te ontwikkelen? Een waanzinnig idee was geboren.

Zij waren bereid bij de techniek en bouw te
adviseren. Na het horen van hun aanstekelijke
verhalen waarbij voor ieder door ons bedacht
probleem een simpele oplossing bleek werden
wij steeds enthousiaster.

Een paar jaar later pas begonnen de eerste
voorbereidingen. Gesprekken met diverse research adviseurs van UNETO werden gevoerd

Hoe zou het zijn om die geweldige traditioneel
V8 aangedreven Cobra op stroom te laten rijden?
Zou deze auto door de RDW keuring komen?
Een groot aantal bijeenkomsten met de studentengroep van TU Eindhoven die met hun
zon aangedreven auto de World Solar Challenge met vierpersoons auto’s een paar maal
hadden gewonnen.
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.....vervolg 6.....
Besloten werd om niet de Cobra’s van Frans
(een V8 RAM) en Adrie (een V6 Pilgrim) zelf
te gebruiken maar een oude defecte Cobra op
Nederlands kenteken te kopen en die als basis
te gebruiken. Na veel zoeken werd in Gelderland een blauwe Pilgrim Sumo gevonden met
een defecte aandrijflijn die voor niet te veel geld
op de kop werd getikt. Gelukkig was de Pilgrim
verder technisch in prima conditie, ondanks het
feit dat hij al een paar jaar had stil gestaan, zodat
de investeringen beperkt zouden zijn. De garage
van Adrie’s vriendin Angeline werd ingericht als
werkplaats en het project kon beginnen.

een plaatsje moesten krijgen in de voormalige
motorruimte van de Cobra en achter de kuipstoelen. Een uitdaging was nog wel de nieuwe
gewicht verdeling. Besloten werd om zowel de
voor- als achterwielophanging te verstevigen
dus werden titanium wishbones besteld en gemonteerd en ook werden nieuwe Brembo remschijven gemonteerd. De zware V8 en versnellingsbak voorin werden uitgebouwd en maakten
plaats voor een batterypack waarvan de studenten hadden uitgerekend dat het beste zou zijn
deze zo laag mogelijk te monteren zodat de Cobra een goede wegligging zou behouden. Besloten werd om het pack in twee delen te monteren,
een deel in het motorcompartiment en een deel
achter de kuipstoelen. Dit maakte de elektrische
installatie wel iets gecompliceerder maar ook
daar hadden wij een oplossing voor. We hadden
immers ook nog een zware elektromotor nodig.
Na een lang telefoongesprek met curatoren van
AGV (All Green Vehicles) bleken deze bereid ons
een krachtige elektromotor van dit inmiddels
failliete bedrijf te willen verkopen.

Inmiddels hadden de Eindhovense studenten
aangeboden om een technische bouwtekening
van de Cobra te maken op basis waarvan de
sterke elektromotor en het 65 Kwh batterypack

Op een regenachtige zaterdagmiddag hebben
wij die met de aanhanger van Frans in Hoogeveen opgehaald. De voormalig chef Techniek
van AGV was zelfs nog bereid ons met praktische
adviezen bij te staan waardoor we ogenschijnlijk
lastige problemen relatief snel konden oplossen.

PaperSnake 1, maart 2015

7

.....vervolg blz 7.
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Na ontelbare dagen sleutelen waarbij wij bijna
al onze vrije dagen en weekends op offerden
was het op maandag 11 november 2013 dan
eindelijk zover. Onze nog ‘kale’ elektrische
Cobra zou zijn eerste voorzichtige meters
elektrisch rijden op de testbaan van het RDW
in Lelystad. In aanwezigheid van een aantal
studenten van TU Eindhoven, Angeline en
Maria, de vrouw van Frans, reed onze Cobra
zijn eerste honderden meters op stroom! Het
ontbreken van het sonore V8 geluid was in
eerste instantie wel een vreemde gewaarwording maar dat wende gelukkig snel. De test
bleek een groot succes en het vermogen was
verbluffend!

De maanden erna bouwden wij de auto verder
‘netjes’ af, vloer en stoelen werden gemonteerd. En ook het oplaadpunt kreeg een mooi
plek in de kofferbak. Inmiddels had Frans een
gesprek gevoerd met het RDW in Amsterdam.
Zij vonden dit de meest bizarre aanvraag die
zij in jaren hadden gekregen maar bleken
gelukkig meer dan bereid om deze elektrische
Cobra aan een test te onderwerpen ofschoon
zij nogal sceptisch waren over het feit of vooral
de remmen wel sterk genoeg zouden zijn om
het hogere gewicht aan te kunnen De Pilgrim
was door de zware accu’s maar liefst 120 kg
zwaarder dan met de Ford V8 motor tussen de
wielen. Desondanks bleek tijdens onze eerste
testritten dat de acceleratie van onze elektrische Cobra een geweldige 2,9 seconden van
0-100 km/uur haalde!
Op 26 oktober 2014 reden wij met onze elektrische Cobra op de aanhanger om 07:00 uur
’s ochtend naar Amsterdam voor de RDW
keuring. De keuring dag was een verhaal apart
dus daarover wellicht in een volgende bijdrage
meer.

Helaas bleek een aantal bevestigingspunten van
het batterypack onvoldoende gezekerd en moest
de bekabeling op sommige plaatsen beter worden gemonteerd. Verder bleek de Cobra perfect
in orde. De dag van de herkeuring drie weken
later bleek gelukkig alles in orde te zijn en 10 dagen later lag het felbegeerde goedkeuring bewijs
en aangepaste kenteken in de bus.

We kijken uit naar het voorjaar want we kunnen
niet wachten om onze eerste toertocht elektrisch
te gaan rijden; benieuwd natuurlijk ook naar de
actieradius van deze primeur. Dit voorjaar
worden zowel bij Adrie als Frans zon-pv panelen
geplaatst zodat alle stroom voor deze cobra ook
volledig duurzaam wordt opgewekt. Richanne,
bedrijfsleider van ons vaste maandelijkse zomerhonk “De Verdraagzaamheid” in Zaltbommel
heeft ons al laten weten bereid te zijn om een
snel laad installatie naast het restaurant te laten
plaatsen. “Ik was dat eigenlijk al een tijd van
plan maar nu ook Cobra’s elektrisch gaan rijden
heb ik deze knoop direct doorgehakt” zo vertelde zij ons.
Wanneer alle praktijktesten slagen overwegen
wij om meer elektrische Cobra’s te gaan bouwen.
De tijd van de benzine slurpende en CO2 uitspugende V8 Cobra’s is toch echt voorbij! Een nieuw
tijdperk breekt aan.
Adrie van Duijne & Frans Spekking
Zoetermeer/Laren
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Even voorstellen .....

Mark van Broekhoven

Hallo, ik ben Mark van Broekhoven.
Woonachtig in het Noord-Oosten van Brabant.
Al van kleins af aan autoliefhebber, vooral
oldtimers. Ik ben niet echt merk gebonden
maar heb wel een voorkeur voor Italiaans,
Engels, Amerikaans en Zweeds. Mijn plannen
voor een Cobra gaan al terug tot 1988. In die
tijd kwam ik regelmatig even bij JPS sportscars in Huizen, bij de toenmalige Dax importeur. Ik heb zelf een Jaguar XJ gehad, gekocht
als donor. Maar deze Jaguar was zo mooi
dat ik hem weer verkocht heb, met het idee om
de assen dan maar los te kopen. Het is er nooit
echt van gekomen om de knoop door te hakken
en de Cobra te bestellen. Ik heb daarna diverse
klassiekers gehad. Waarvan veel Alfa Romeo’s.
Ook heb ik een aantal projecten volledig gerestaureerd . Ik heb daarin veel ervaring op gedaan.
Zowel techniek, carrosserie, elektra en interieur
niets is te gek.

Tot het jaar 2008. Tijdens het surfen op het internet kwam ik een Cobra tegen die niet te duur
was maar wel met veel achterstallig onderhoud.
Een mooie basis voor een toekomstige restauratie. De jaren daarna veel gereden totdat de Cobra
niet meer APK waardig was. Alles was op.
Het bleek ook een allereerste Dax chassis te zijn
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zonder stijfheid en veel bumpsteer.
Dus de hele auto uit elkaar gehaald en weer
opnieuw opgebouwd. Gelijk alles aan gepast aan
de laatste wensen. De Cobra is nu weer betrouwbaar, toonbaar en met een super wegligging.
In de tussentijd heb ik mij aangemeld bij het bestuur om met de redactie mee te helpen. Ook al
doen we veel digitaal, het blijft toch mooi om de
Paper Snake weer in de brievenbus te zien. Toch
kom ik er nu achter hoe moeilijk het is om goede
kopij te vinden voor het blad. Het thema Cobra
is niet heel erg uitgebreid. Het is lastig om een
goed verhaal te vinden of schrijven wat iedereen
boeit zonder in herhaling te vallen. Bij deze, alle
verhalen of ideeën zijn welkom.
Mail ze naar redactie@cobraclub.nl .
Ik hoop dat we weer een mooi Cobra seizoen
tegemoet gaan. Veilige kilometers toegewenst en
tot ziens op een meeting.
Met vriendelijke groet, Mark van Broekhoven
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Westfriese dijken en dorpentocht 26 april 2015

Uitn

odi

ging

!!

Beste Cobra-vrienden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een prachtige rit door het mooie Westfriesland. Westfriesland is
het gebied in Noord-Holland dat volledig wordt omsloten door de oudste dijk van Nederland; de
Westfriese Omringdijk. Op nog geen 25 kilometer van Amsterdam ligt dit provinciale monument
met een totale lengte van 126 kilometer.
Dit wonder van menselijke hand is al 800
jaar oud en verbindt de historische steden Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. De Omringdijk slingert als een
groene route door het landschap en leidt
de bezoekers van Westfriesland langs het
weidse landschap met zijn unieke vergezichten, de typische lintdorpen met stolpboerderijen en de voormalig VOC-steden
met hun prachtig bewaard gebleven binnensteden. Een groot deel van dijk vormt
nog altijd de grens tussen land en water,
elders loopt de dijk dwars door het land
tussen polders en droogmakerijen als een
monument voor eeuwen van strijd tegen
het water.
Datum: zondag 26 april 2015
Tijd: 10.30 uur (de koffie staat klaar
om 09.30 uur)

Startpunt: Kaaspers 27, 1687 TX
WOGNUM
Eindpunt: Dorpsweg 110, 1631 DJ
OUDENDIJK (restaurant La Mère Anne)

Graag horen we of je komt, of je een gast
meeneemt en of je blijft eten na afloop.
Het eten is à la carte.
Opgave graag voor 10 april ivm reserveringen voor lunch, borrel en diner.
Vriendelijke groet,
Gerard, Reeni en Els Ursem
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Update Differentieel door Peter Baten.....
Differentieel ophangbeugel – Pilgrim MKIII

Allereerst een pluim voor Dick Vesters voor het melden van de breuk van zijn differentieel ophangbeugel. Immers hetzelfde probleem zou ook jou of mij kunnen treffen. Hopelijk zullen anderen die
zoiets ooit overkomt in de toekomst dit ook melden in de Papersnake.
Na aanleiding van het probleem bij Dick heb ik mijn ophangbeugel van het differentieel ook maar
even gecontroleerd. Gelukkig heb ik geen sporen van dreigende breuk aangetroffen.
Voordat ik verder ga wil ik even melden dat het in mijn en Dicks verhaal gaat om een Pilgrim MKIII
. Omdat Dick een paar duidelijke foto’s had toegevoegd had ik mooi vergelijkingsmateriaal van de
techniek van Dicks zijn Pilgrim en die van mij.
Foto´s situatie Dicks Cobra : Hier zit dus wel een extra beugel
12
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.....vervolg blz 12.....
In bijgaande foto’s laat ik laten zien hoe ik het heb opgebouwd.
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.....vervolg blz 13.
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Als je mijn foto’s vergelijkt met die van Dick zit er een verschil in het feit dat ik op onderstaande plek
niet gekozen heb voor een extra bevestiging aan het chassis door middel van een beugel . Ik heb hier
mijn uitlaat aan opgehangen. Mijn grote vraag is nu of deze extra beugel wel/niet nodig is ?
Reacties graag opsturen aan techniek@cobraclub.nl
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Shelby Cobra Dragonsnake
Carbeau, barones & bolides, de speciaal
voor AutoWeek ontwikkelde strip die
wekelijks in het blad te lezen is, is nu ook
verkrijgbaar als stripalbum. Daardoor is
de serie bekend bij een groot publiek van
auto- en stripliefhebbers.

Het spannende verhaal vol snelle wagens,
mooie dames en zware criminelen is een
eigen strip van AutoWeek, en wordt getekend door Eric Heuvel (winnaar Stripschapsprijs 2012). Het script is van Noël
Ummels, eind- en webredacteur bij AutoWeek. Carbeau is goed ontvangen door
de lezers van AutoWeek, kreeg positieve
kritieken in vakmedia en onder meer het
stripblad Eppo.

Shelby Cobra Dragonsnake is het tweede
deel van de reeks Carbeau.
Berli de Carbeau neemt deel aan een rally
voor de rijken der aarde, die leidt van Kabul naar Moskou. De deelnemers worden
van meet af aan geteisterd door sabotageacties, maar dat is niets vergeleken bij het
onheil dat ze nog te wachten staat.
De rally is het doelwit van rebellen en
daarom zet de Russische geheime dienst
de achtervolging in.
Er staat veel op het spel:
als de redding te laat komt, gaan er koppen rollen - letterlijk en figuurlijk.
Berli en haar vriend Logan doen er alles
aan om een bloedbad te voorkomen.
Auteur: Eric Heuvel, Noël Ummels
ISBN: 9789088861628
Uitgever: Uitgeverij Don Lawrence Collection
Aantal pagina’s: 48
Prijs € 8,95
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SPECIALIST IN REPAREREN, STRAKMAKEN EN SPUITEN VAN KUNSTOF CARROSSERIEN
SCHADE TAXATIE EN SCHADE REGELEN VOOR DE VERZEKERING.

Mijn Cobra Avontuur
Je beste vriend?
Enkele jaren geleden had ik een aardingsprobleem in de Cobra. Als ik de richtingaanwijzer
aanzette dan ging ook de claxon.
Misschien grappig, maar vooral onhandig.

In een winterprojectje heb ik dat (met wat hulp)
opgepakt en gemaakt. Alles werkte.
In het voorjaar weer lekker rijden, geen enkel
probleem.
Op een zondag zijn we toen met een aantal Cobra’s naar een classic race event op Spa
Francorchamps geweest.
Daar lekker rondgekeken, o.a. pre 65 race
gezien, ’s avonds nog een hapje gegeten vlakbij
het circuit en daarna terug naar huis. Ondertussen werd het langzaam donker.
Ongeveer een kilometer voor knooppunt
Leenderheide (A2) was er een ongeluk gebeurt
en kwamen we in een file terecht.
In de file bleek dat mijn achterlichten het niet
deden. Voor wel, remlichten ook, achterlichten
niet. Lastig, maar ik was niet meer zo ver van
huis. Op het moment dat we langs het ongeluk
reden, was de politie daar klaar met haar werk.
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En reden er 4 politie wagens tegelijk met me
mee de file uit richting Leenderheide.
1 Voor me, 1 naast me en 2 achter me.
Ik sorteerde voor richting Geldrop en natuurlijk
ging er eentje achter me aan en werd ik aangehouden bij het tankstation.

Na wat verhalen over Spa, de Cobra en dat je
ook leuk met de motor naar Malmedy kan rijden
kwam toch de vraag: hoe nu verder?
Ik was bijna thuis, maar het was donker en ik
had geen achterlichten.
De oplossing van de politieagent: omdat het zo
te gevaarlijk is rijden wij wel even achter je aan
naar huis. Dat is wel zo veilig.
Zo geschiedde het en ik heb niet eens een bekeuring gekregen.
19
Groet Sjoerd

Verslag Le Mans classic .....
Nadat ik al eerder op de OGP´s in Duitsland en
de Spa Classic´s in België ben geweest, was het
nu eens tijd om de Le Mans Classic te bezoeken. Zeker na alle enthousiaste verhalen die ik
van Roel had gehoord, hij is hier al meerdere
keren geweest. Na veel e-mailverkeer had Roel
een fikse groep op de been weten te krijgen
om dit evenement te bezoeken. Vooraf had hij
alles perfect geregeld: de routes, de tankstations, de lunchgelegenheden en de toegangskaarten.
Ook dit keer ben ik met mijn vaste maat Cor
gegaan en ben ik een dag voordat de complete
groep op pad ging richting Zaamslag vertrokken, zodat we ´s ochtends uitgeslapen op pad
konden gaan en aan konden sluiten bij de
20 groep. We hadden afgesproken bij een tankstation ( waar we op tijd waren), zodat we nog
eens rustig een bakkie koffie konden nemen
en genieten van het zonnetje. Even later zagen
we de eerste Cobra´s al aankomen en niet veel
later sloot de rest van de groep aan. Het was
tijd om de routeboeken uit te delen en te kijken hoe we zouden gaan rijden.

En zoals je op het ontspannen gezicht van Roel
kunt zien, was alles onder controle.

Nu was de afspraak dat we stukje onder Arras
de snelweg zouden verlaten en de snelwegen
zouden vermijden. Alleen moet je dan wel op

je TomTom instellen ‘snelwegen vermijden’ en
niet kiezen voor de kortste route. Deze was wel
erg mooi, maar je gaat echt bij de boer over zijn
erf en je hoopt maar dat er geen tegenliggers
aankomen. Het is namelijk niet veel breder dan
een auto, laat staan dat je een landbouwvoertuig
tegenkomt. In sommige gevallen was het ook
geen strak asfalt meer en schoten de steentjes je
om de oren. Bovendien kwam door het prachtige weer ook nog het nodige stof los, waardoor
de Cobra´s de indruk gaven met een rally bezig
te zijn.

Onze eerste grote stop was bij Tommy´s, en hier
werden we getrakteerd op de bekende Franse
‘vriendelijkheid’. Het valt ook niet mee als de
complete tent leeg is en er ineens een twintigtal
personen binnenkomt die iets willen bestellen.
Om ons dan ook nog te bedienen aan de tafels
buiten, was echt onmogelijk. Ondanks vriendelijke woorden van onze kant bleef de barman
onvermurwbaar: iedereen moest voor zichzelf
bij de bar bestellen en meteen afrekenen.
Gelukkig zijn we niet te lang gebleven en ging
onze reis verder, waarbij we bij het volgen van
de route naar het tankstation allemaal een ander
idee hadden hoe we hier moesten komen. We
kregen een uitgebreide toer door het stadje,
maar na veel zoeken kwamen we elkaar toch
weer tegen. Via mooie wegen kwamen we uiteindelijk tegen het einde van de dag aan in de omgeving van Le Mans, waarbij de groep uiteen viel
omdat de overnachtingen niet voor iedereen op
dezelfde locatie waren gepland. In ons geval had
Fons een mooie gite geregeld, iets ten Noorden
van Le Mans. Maar dan moet je zelf wel voor je
eten zorgen, dus zijn we bij de eerste de beste

PaperSnake 1, maart 2015

.....vervolg blz 20.....
supermarkt gestopt en hebben we de boodschappenkar volgeladen. Nu was dat vrij snel
gedaan, maar een Cobra heeft geen onbeperkte
bagageruimte. We moesten dus alle boodschappen bij de bijrijders in de voetruimte proppen en
bij hun op
schoot.
In mijn
geval had
ik een klein
doosje met
bierflesjes
tussen mijn
benen staan
en kwam
mijn linkerbeen tegen
het chassis
aan. Nu is dit op zich niet zo erg, alleen bleek het
huisje iets verder weg te liggen dan gedacht en
had ik op enig moment geen gevoel meer in mijn
linker onderbeen. En dan maar proberen om de
eieren die op je schoot staan niet te breken.
Bij het huisje werd ik verlost uit mijn lijden,
maar moest ik zeker eerst een minuut of tien
blijven hangen tegen de Cobra voordat ik weer
gevoel in mijn been had. En dat voor iemand die
zelf geen slok van het bier zal drinken.
Na een goede nachtrust waren we allemaal weer
fit van de rit van de dag ervoor.

We zitten echt op loopafstand van alle activiteiten en rondom ons staan tientallen autoclubs.
Waar het op de vrijdag nog vrij rustig was, staat
dit echter bom en bom vol op de zaterdag. Alleen hier zou je al een dag kunnen rondlopen,
puur genieten. Aangezien het nog vroeg is
nemen we het ervan en gaan we eens rustig zitten om iets te drinken, want ook het weer werkt
geweldig mee op deze dag.

Nu richting Roel om de toegangskaarten op te
halen, en op weg naar het circuit, waar wij naast
de Cobra Club France en UK zouden staan.
Hier ontmoeten we ook Michel Mousset,
hij heeft
voor ons
de contacten met de
organisatie
geregeld.

Via de standjes komen we uiteindelijk bij de
achterzijde van de pitsstraat uit, waar men druk
bezig is om alles klaar te zetten en uit te laden.

Voor Cor
stond zijn
Cobra onder
zijn slaapkamerraam:
zo dicht had
ie nog nooit
geslapen bij
zijn Cobra.
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Hierna zijn we de standjes gaan bezoeken en
hier is echt van alles te koop. Vanaf 1 euro, maar
er zitten ook dingen bij die voor mij “ver, ver”
boven budget zijn, al vond ik dit tafeltje toch wel
erg mooi.

.....vervolg blz 21.....
In deze paddock staat te veel om op te noemen
en alles wat ooit op Le Mans gereden heeft lijkt
hier wel te staan. De paddock is echt enorm
groot en is in meerdere gedeeltes opgesplitst
met ieder een bepaalde tijdsperiode. Ik heb
zelf nog nooit zo veel moois bij elkaar gezien.
Overal wordt druk gewerkt om de auto´s klaar
te maken voor het weekend. En zo kom je ook
een Cobra tegen die zo te zien nog niet geheel
hersteld is van zijn vorige schade, want er zit
nog geen lak op.

22

Op de zaterdag is het weer helaas iets minder
en gaan de regenjasjes aan om toch droog te
blijven.

We komen wel meteen de allernieuwste Ferrari LaFerrari tegen en dat is niet de enige
supercar die je daar treft.

Alles wat je kunt bedenken, kom je daar wel
tegen. In de loop van de middag beginnen de

wedstrijden en daarbij wordt er knap hard gereden en wordt het materiaal niet gespaard. Door
de regen was de baan op sommige stukken vrij
glad en vanaf de Dunlop tribune hadden we een
prachtig zicht, ook als er weer iemand de chicane net niet kon halen. Onder veel applaus werd
dan de auto weer in de goede rijrichting gezet en
ging men vrolijk verder.

De races gaan nu echt dag en nacht door, maar...
ook het wereldkampioenschap voetbal gaat
door. Nederland speelt namelijk tegen Costa
Rica en er stelt zich een Nederlandse enclave
op om deze wedstrijd te kunnen kijken op een
enorm groot scherm in de buitenlucht. Helaas
blijft het regenen en duurt de wedstrijd erg lang,
maar iedereen blijft zitten tot het einde. De sfeer
is perfect, en de ontlading na een lange zit in de
regen is enorm: wij zijn een ronde verder.
Het is nu weer tijd om eens langs de baan te
gaan kijken, inmiddels is het na middernacht
en rijden de auto´s achter de pace car aan wegens de natte baan. We besluiten om richting
ons huisje te gaan. Aangezien we ´s nachts thuis
kwamen, slapen we uit en gaan we in de loop
van de middag pas weer richting het circuit.
Rond de klok van 17:00 uur zit dit geweldige
evenement erop. We besluiten om in Arnage te
gaan eten, want hier staan de tafels bijna op de
weg en komen er regelmatig mooie auto´s voorbij. Zoals deze prachtige Bugatti, die niet gerestaureerd lijkt te zijn en waarbij de nummerplaat
gewoon erop geschilderd is.
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Op maandag moeten we onze spullen pakken,
huisje aan kant maken en vertrekken we richting huis. De bedoeling was om de heenreis in
omkeerde volgorde te rijden, maar zoals gebruikelijk gaat dit niet helemaal goed. Na de nodige
kilometers komen we elkaar toch weer tegen.
Frans komt op dat moment de Buffalo Grill uit
en de stoom komt uit zijn oren, want hij heeft
zojuist ook kennis gemaakt met de Franse
‘vriendelijkheid’. In het restaurant was het niet
echt druk, maar wegens het goede weer zouden we graag buiten willen zitten. Nou, dat was
blijkbaar niet de bedoeling, want dit gedeelte
was gesloten. Hierna ging hij aan een grote tafel
zitten, omdat wij ook nog zouden komen. Tja,
dat mocht eigenlijk ook niet, maar na veel vijven
en zessen kreeg hij het uiteindelijk voor elkaar.
Daarna was de bestelling van een glas cola erg
lastig te zijn: er was geen mens binnen. Het
personeel was zo druk bezig om hem niet te helpen, dat ie de deur is uitgelopen (waar wij hem
tegenkwamen). Nu was het zoeken naar een
gelegenheid waar we wel welkom waren, maar
op een maandag is er weinig open op het Franse
platteland. Uiteindelijk zijn we maar gestopt bij
een grote supermarkt, hebben daar boodschappen gedaan en zijn we gaan picknicken.
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Dit bleek nog veel leuker te zijn en binnen
de kortste keren stonden de mensen buiten.
Zo vaak ziet de plaatselijke bevolking geen
Cobra´s voor de deur, met een aantal personen
die zomaar in het veld zitten te picknicken.
Een hele bezienswaardigheid. We hebben natuurlijk alles keurig opgeruimd, want dat hoort
er dan wel bij.

In de loop van middag hebben we in België
afscheid van elkaar genomen en ging ieder zijn
weg. Het is een fantastisch weekend geweest,
ontzettend gezellig, en zeker voor herhaling vatbaar. Een echte aanrader, dus.
Ik zou zelfs willen zeggen : Wie gaat er mee in
2016 ?
Rocco Jansen
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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)

Ledenvoordeel:

vanaf € 95,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

Uit de oude doos
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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

EVENEMENTENKALENDER
Hallo Cobravrienden,

2015

Hier is’ ie dan, de voorlopige evenementenkalender voor 2015.
Noteer de data in je agenda. Je ziet dat er nog wel wat bijpast en schroom
niet om nog nieuwe evenementen te melden bij events@cobraclub.nl.
Ritten hebben we al genoeg maar wanneer de ritten precies zijn is nog niet
bekend. Dit ivm het weer, wel/geen winter, vroege lente, lange zomer, seizoensgebonden streekritten enz.
Wat we nog niet hebben zijn de buurtmeetings. Wil je een buurtmeeting
organiseren bij jou in de gemeente/buurt dan ook graag mailen naar
events@cobraclub.nl.
April
5		
10		
		
15~19
17~26
19
26

Seizoensopening/pubmeeting
Bovengrondse Kelderavond, Thema avond “Heat Management”, 		
bij Dax Benelux
Techno Classica
AutoRai
American Sunday op Circuitpark Zandvoort
Rit door de Westfriese bollenvelden door Els en Gerard Ursem

Juni
7
13-14
14		
20		
21		
21
26~28
26~28

Pubmeeting
24h Le Mans
Rit
Open Dag Dax Benlux
Nationale Oldtimerdag Lelystad
Rit
Goodwood Festival of Speed
Spa Summer Classic

Mei
3
10		
14~17
17
22~24
24

Pubmeeting
ALV 2015
Mille Miglia
Rit
Spa Classic
American Sunday TT-circuit Assen

EVENEMENTENKALENDER
Juli
5
19
24~26
31

2015

Pubmeeting
Rit
Silverstone Classic
Schloss Dyck Classic Days

Augustus
1-2		
Schloss Dyck Classic Days
2		 Pubmeeting
2		
Nationaal Oldtimer Festival met Great British op Circuitpark 		
		Zandvoort
7-9		
Oldtimer Grand Prix Nurburgring
16		 Rit
22		
Classic Wings and Wheels Gala 2015
28~30
Historic Grand Prix - Zandvoort
September
4~6		
ECM 2015 Barcelona
6		 Pubmeeting
11~13
Goodwood Revival
18~20
Spa Six Hours
20
Rit
20
All American Sunday Wognum

Oktober
4
Seizoenssluiting/pubmeeting
10-11
All American Days Autotron Rosmalen
November
11~13
Motor Show Essen
Mis je iets, geef het door!
Mvg,

Mickel Goossens
Events@cobraclub.nl

Uitnodiging ALV 10 mei 2015
Hallo Cobravrienden,

Zoals ieder jaar houden we ook dit jaar weer een Algemene Leden Vergadering. Daarin bespreken
we het wel en wee van onze club. De afgelopen jaren hebben we de ALV gekoppeld aan iets leuks en
ook dit jaar doen we dat weer. Dit jaar is het museum van “van Doorne’s Automobiel Fabriek” onze
gastheer oftewel het DAF-museum te Eindhoven.
De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op:

Zondag 10 mei 2015
Het programma ziet er als volgt uit:

11.00 uur Ontvangst met koffie/thee/fris
12.00 uur Aanvang Algemene Ledenvergadering
13.30 uur Lunch
15.00 uur Bezichtigen collectie
16.00 uur Afsluiting met koffie/thee

Voor de Algemene Ledenvergadering is het wel nodig dat je je aanmeldt, dit in verband met catering.
Aanmelden kan t/m 30 april via events@cobraclub.nl
DAF Museum
Tongelresestraat 27
5613DA Eindhoven
040-2444364
www.daf-museum.nl
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