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Van de Redactie
Inmiddels zijn er al een aantal leden die wat
stukjes verzameld hebben voor de Paper Snake.
Hiervoor dank.
Een aantal stukjes willen we direct plaatsen,
andere moeten nog even wachten.
Staan “geparkeerd” zullen we maar zeggen.

Inmiddels zijn er al een aantal leuke ritten en
evenementen geweest. De zomer gaat nu beginnen met nog veel meer leuks in het vooruitzicht.
Voor diegene die een reis gaan maken met de
Cobra en het leuk vinden, maak een
reisverslagje. Het blijft altijd een hele uitdaging
om met de Cobra op vakantie te gaan en het
levert vaak mooie plaatjes op.

Ik kreeg laatst een vraag.;
“Ik wil niet met mijn kenteken in het blad staan.”
Het is altijdmogelijk om de kentekenplaten uit te
poetsen op de foto. Ook kan een stukje geplaatst
worden zonder toenaam of onder pseudoniem.
Groeten Mark
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Bestuursmededelingen:

Van de Voorzitter
Vanuit een zon overgoten Denemarken voor
de Paper Snake schrijven, valt echt niet mee!

Met het slechte nieuws beginnen. Één van de
CCN oprichters en voormalig bestuurslid Egbert de Boer is helaas overleden. Egbert heeft
zich altijd sterk voor de club ingezet en we zijn
hem daar uiteraard zeer erkentelijk voor. We
wensen zijn familie en vrienden dan ook veel
sterkte met de verwerking van dit verlies.
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Voor mij is het even en rust periode zonder
Cobra, maar bezig zijn met belangrijkere
zaken. Na een periode van vijf weken voor
mij van intensief sleutelen. Even een pas op
de plaats gemaakt vanwege mijn gezondheid.
In het smoelenboek op het forum is mijn bouw
verhaal te volgen. Ik geloof dat ik niet klagen
mag, chassis, assen zijn klaar en de stuurinrichting is gereed. En alle kleine metalen
onderdelen zijn ook klaar.
Binnenkort het motorblok en de versnellingsbak ophalen. Dan kijken of ik de LeMans hardtop, bij Gerry, in de UK bestel en tevens de
Halibrand velgen. Nog eens kijken hoe ik deze
hier ga krijgen, wellicht heeft iemand suggesties. Al met al denk ik volgend jaar rijdend op
de weg te zijn. Hmmmmm, twee jaar sneller
als gepland. Als ik zo naar buiten kijk denk ik,
en ieder zal het met mij eens, dat we wel een
redelijk voorjaar gehad hebben en de zomer
lijkt perfect te worden. Ik hoop dat de regering
ook tijdens het zomer reces voldoende rust
krijgt, want iedere co² verlaging slaat weer
helemaal nergens op. Soms krijg ik het gevoel
dat wij over 10 20 jaar de z.g.n.
burners uit Mad Max 2 worden, en dat kan
toch niet de bedoeling zijn. Maar goed voorlopig zijn we nog niet zover. Eens gaan bedenken
of er voldoende draagvlak binnen auto minnend Nederland is om een echt NEE te zeggen
tegen de politiek. Of een manier te vinden
om in gesprek te gaan met de juiste personen,
want dat is tot nu toe nog niemand gelukt.
Serieuze suggesties vanuit jullie netwerk zijn
welkom.
Rest mij iedereen een hele fijne vakantie periode toe te wensen,
Tot snel Frank Gruwel Voorzitter CCN
Van Algemene Zaken
Niet iedereen zal het weten, maar onze
“evenementenman” Mickel Goossens is vader
geworden van een zoon met de naam Cas.

Tijdens de ALV mocht hij van de bestuursleden een cadeau in ontvangst nemen, toepasselijk was dit een knuffel in de vorm van een
Cobra. Deze sprong echt uit de doos toen hij
hem uitpakte, een leuke verrassing.
Ook heeft Cas meteen zijn lidmaatschapskaart in
ontvangst genomen. Je kan er nooit te vroeg mee
beginnen zullen we maar zeggen.
Met betrekking tot het ECM 2015 in Barcelona
/ Sitges is er steeds meer nieuws en het ziet er
echt goed uit. Dus heb je nog twijfels, dan zou ik
zeggen: doen!
In vorige PS hadden Frans en Adrie het uitvoerig over hun “Electrische Cobra”, wat natuurlijk
een 1 april grap was. Een geslaagde grap, want
op het forum kwamen er leuke reacties, tot aan
leden die echt ontzet waren dat zo´n Cobra was
gebouwd. Nu is het niet zo dat
alles zo maar uit de duim gezogen is, want er
zijn bedrijven druk in de weer om elektrische
sportauto´s te bouwen. Lees het artikel maar
eens over de Renovo Coupe in deze PS.
Aan de andere kant zal het wel niet zo´n vaart
lopen, want we zijn allemaal te dol op het
geluid uit onze uitlaten.
Rocco Jansen
Van de Secretaris
Stapjes voor(r)uit
“Stapjes vooruit”: Voor mijn gevoel gaat de club
met stapjes vooruit. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar het belangrijkste is dat we een
stabiel ledental hebben, we steeds meer leden
actief hebben en elkaar op steeds meer leuke
evenementen tegenkomen.
Als bestuur proberen we dat te faciliteren.
Als we kunnen ondersteunen dan doen we dat
graag. Zo heeft het forum nu een CCN Members
Only gedeelte met smoelenboek en ledenkorting. 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. Daarnaast hebben we nu ook een LinkedIn groep opgericht
waar je lid van kan worden, zo kunnen we
elkaar ook buiten de Cobra misschien leren kennen en helpen. Op LinkedIn te vinden door te
zoeken naar Cobra of stuur even een mail naar
secretaris@cobraclub.nl voor een uitnodiging.
“Stapjes”: Tijdens het schrijven van dit stukje zit
ik met mijn knie omhoog, gisteren kijkoperatie
aan de knie (meniscus) gehad. Dus stapjes is
voor mij al een uitdaging, Cobra rijden even een
onmogelijkheid. Maar ik hoop er binnen een
paar weken weer klaar voor te zijn.
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“Voorruit”: Na de ALV zat er een ster in mijn
voorruit. Klein genoeg om met hars van Carglass te laten repareren. Alleen pakt de hars
niet goed op mijn Cobra voorruit omdat er
een coating op zit. Kijken of het de komende
tijd toch blijft zitten en op termijn een nieuwe
voorruit. Deze kost overigens bij CarGlass
meer dan €1000,-.
Ik vermoed dat onze Cobra adverteerders dit
voor een lagere prijs doen. Weer een reden
om lid van de club te zijn!
Groeten Sjoerd

Van de Evenementenboer
Hallo cobravrienden,
Ten tijde van de creatie van dit stukje bereikt
mij het bericht dat er voor zaterdag temperaturen tot mogelijk 40 graden mogelijk zijn in
het zuiden waar ik resideer. Dit is geen weer
om met de cobra te rijden of met de motor.
Als je kunt blijven rijden dat zal het nog wel
gaan maar voor een stoplicht wordt je al
snel gegaard. Dan zit er niets anders op je dit
weekend rustig te houden, regelmatig het
water in te duiken of onder de tuindouche te
gaan staan maar dat is dan een goede voorbereiding op de zomervakantie die voor de deur
staat.
Waar gaat de vakantie naartoe? Ga je met je
cobra via een mooie toeristische route of over
een mooie pas om de nodige haarspeldbochtjes te nemen? De rit er naartoe is al een feest
op zich, zodra je de voordeur dichttrekt is je
vakantie begonnen en kan het grote genieten
beginnen. Sommigen (zoals ik) moeten het
zonder cobra stellen en zijn veroordeeld tot
auto/vliegtuig/tuin. In mijn geval zal het de
tuin worden aangezien we onlangs een
prachtige zoon hebben mogen verwelkomen.
Te jong voor vakantie dus om uren lang in een
auto te zitten of in het vliegtuig. Ga je
naar auto-evenementen en spreekt je
dit aan, laat het me weten en wellicht
kunnen wij dit ook een keer doen. De
navigatiecursus/workshop is onder
hande en er wordt bekeken waar en
wanneer we dit kunnen doen. We
hebben zo’n 30 geïnteresseerden om
deel te nemen aan deze cursus. Hou
de Paper Snake en het forum goed in
de gaten! Iedereen een fijne vakantie
gewenst en hopelijk met veel leuke en
mooie verhalen de volgende keer.
Groet Mickel Goossens
PaperSnake 2, juli 2015
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ALV 2015 Verslag .....
Notulen Algemene ledenvergadering 10
mei 2015
Locatie: DAF Museum te Eindoven
Zie ook de volgende documenten:
ALV 2015.ppt
Deze notulen zijn een aanvulling op de presentatie.
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Agenda
Opening: voorzitter - Frank
Secretaris - Sjoerd
Penningmeester – Ad
Evenementen – Mickel
Algemene zaken – Rocco
Redactie - Mark
Rondvraag + Ingebrachte stukken
Sluiting

Opening: voorzitter - Frank
De vergadering wordt geopend door Frank die
namens het bestuur iedereen welkom heet en
bedankt voor de komst.
Allereerst worden Jessica en Mickel gefeliciteerd met de geboorte van hun zoon Cas.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Het gaat goed met de club.
We zijn actief en hebben veel en leuke activiteiten.
We hebben Mark bereid gevonden toe te
treden als redacteur. Het vullen van de Paper
Snake blijft nog wel lastig.
Forum en website zijn over en worden goed
gebruikt.
Sociale media doet steeds meet zijn intrede
bij de club. Naast Facebook ontstaan er steeds
vaker spontane Whatsapp groepjes.

Secretaris – Sjoerd
De Website en het Forum kregen eind afgelopen jaar last van veel storingen. We zijn nu
overgestapt naar een andere internetprovider
waar we als bestuur het gevoel bij hebben dat
we betere support krijgen. Daarnaast zijn we
overgegaan naar een nieuwe versie van de
forum software en hebben we de website nu
opgezet in Wordpress. Mede dankzij de inspanningen van Webmaster Rob. Daarnaast hebben
we allerlei opschoon- en verbeteracties gedaan. We zijn er nog niet, er staan nog een aantal zaken op het lijstje zoals de Paper Snakes
uit het verleden om die goed te kunnen inzien.
Op het forum zijn een categorie Smoelenboek
en een categorie Ledenvoordeel aangemaakt
en beschikbaar voor CCN leden. In het Smoelenboek kan ieder CCN lid zich voorstellen en

bij Ledenvoordeel willen we leden kortingen
gaan bieden. Indien je als lid deze categorieën
niet op het forum ziet, stuur dan even een mailtje naar de Secretaris.
Vooral het Smoelenboek was een wens van de
ALV 2014 die we hiermee hopelijk hebben ingevuld.
Een van de doelstellingen van de club is het verbinden van leden. Dat kan door het verbeteren
van de onderlinge communicatie en de onderliggende structuur. Indien leden verbeterpunten
hebben dan staan we daar als bestuur open voor.
Ledenlijst en adresmutaties worden door Ad
bijgehouden.
Penningmeester – Ad
Het ledenaantal is stabiel gebleven.
Bijzonderheden 2014:
‘Alle’ adverteerder blijven/zijn gebleven.
Facturatie van de adverteerders is pas in
november vanwege aantal PS-en en sommige
betalen laat (2015).
Van 2 adverteerders zijn de inkomsten
nog onzeker.
Verschil in de begroting 2014 t.o.v.
begroting 2014:
o
Een deel van het kerstcadeau 2015 is in
2014 al aangeschaft
o
De ALV in het Ford Museum heeft meer
geld gekost dan begroot (vergaderkosten)
Het verlies over afgelopen jaar is ongeveer €2500,-. De vereniging heeft een te hoge
kaspositie en kan dit verlies goed hebben.
De vergadering verleent het bestuur
decharge over boekjaar 2014.
Bijzonderheden 2015:
De begroting 2015 levert geen vragen op.
De voldoende financiële ruimte willen we gebruiken om evenementen en activiteiten te organiseren en te ondersteunen.
Kascommissie 2015: Dick Vesters en Rob de Laat
(als opvolger van Cor Schiedon).
Evenementen – Mickel
Terugblik evenementen in 2014:
Steeds meer bezoekers
Mooi jaar met mooie nieuwe evenementen
Vooruitblik 2015:
Zie kalender op het forum
West-Friese dorpentocht → er volgt een
nieuwe datum
Suggesties voor activiteiten:
Rijvaardigheidstraining
Thema & Techniek dagen bijvoorbeeld:
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..... vervolg blz 6.
o
Rollenbank
o
Wielen/banden afstellen
o
Vering/dempers afstellen
Instructie navigatie Rally rijden → hier is
veel animo voor

Algemene zaken – Rocco
Mark heeft de rol van Ron Gillot als redacteur
overgenomen.
Huub Linnenbank maakt de covers.
Op dit moment doet Kika Elfers de opmaak van
de Paper Snake.
Oproep: Indien iemand bereid is om de opmaak
van de Paper Snake te doen (met InDesign) dan
zouden we daar als club zeer mee geholpen zijn.
De buitenlandse Paper Snakes – alleen Belgische
– worden naar Mickel gestuurd die ze vervolgens
in België op de brievenbus doet.
Op dit moment komen de mailtjes met vragen
over techniek bij Rocco terecht.
Oproep: Indien iemand bereid is om als technisch bestuurslid de club te ondersteunen dan
zouden we daar als club zeer mee geholpen zijn.
Op dit moment zijn alle Paper Snakes digitaal
beschikbaar, maar nog niet op de website.
Het bestuur kijkt naar mogelijkheden om (nieuwe) Paper Snakes alleen digitaal toegankelijk
voor leden via het forum of website te maken.
ECM 2015 is in Sitges, bij Barcelona.
Redactie – Mark
Cobra is een lastig onderwerp – in feite maar 1
merk en 1 auto (wel in heel veel varianten).
Bedrijven reageren een beetje lauw op de vraag
naar technische artikelen.
Het fenomeen leden stellen zich voor sterft een
beetje uit.
Reactie uit de zaal: Frans stelt voor om leden
telefonisch te benaderen en te interviewen, dat
is voor velen laagdrempeliger dan zelf een stukje
schrijven. Dick bied aan om dat komend jaar te
gaan doen, dan heeft hij meer tijd daarvoor.
Bouw- en verbouw verhalen: in hoeverre zijn
deze interessant in de Paper Snake? Er zijn veel
verschillende auto’s, zijn deze verhalen algemeen genoeg? Of technische aanpassingen?
Reactie uit de zaal: Op het forum bij sommige
topics deze verder in een verhaal uitdiepen met
mogelijke leveranciers/specialisten.
Stuur zoveel mogelijk artikelen, foto van je Cobra, etc., op naar redactie@cobraclub.nl.
Rondvraag + Ingebrachte stukken
Geen ingebrachte stukken
PaperSnake 2, juli 2015

Rondvraag
LinkedIn Cobra NL oprichten? Ja doen.
Bestuurswisseling
Ad wordt unaniem herkozen tot Penningmeester.
Mark wordt unaniem gekozen tot Redacteur.
Dankwoord van Frank.
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• Mee.ngs	
  Zaltbommel	
  
• Ri8en	
  (Peel	
  en	
  Meijerijroute,	
  Oostelijke	
  CCN	
  route,	
  WesDriese	
  
dijken	
  en	
  dorpentocht,	
  rit	
  met	
  KCC/SSC,	
  Limburgrit)	
  
• ECM	
  2015	
  Barcelona	
  
• American	
  Sunday	
  2x,	
  Great	
  Bri.sh	
  en	
  Nat.	
  Old.mer	
  Fes.val	
  
samen	
  
• Open	
  Dag	
  Dax	
  Benelux	
  20	
  juni	
  
• Classic	
  Wings	
  and	
  Wheels	
  (nog	
  2	
  plaatsen	
  beschikbaar)	
  22	
  aug	
  
• Na.onaal	
  Old.merdag	
  Lelystad	
  21	
  juni	
  met	
  o.a.	
  50	
  jaar	
  Cobra	
  
• Wie	
  heeV	
  sugges.es/ri8en/evenementen/techniekdag?	
  
• Hulp	
  nodig	
  bij	
  uitze8en	
  rit,	
  vraag	
  bij	
  bestuur	
  (ondersteuning	
  bij	
  
uitze8en,	
  .ps	
  en	
  ﬁnanciële	
  ondersteuning)	
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1  
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Bedankt  voor  jullie  komst  
en  

tot  ziens  op  de  volgende  meeting!  

ALV  10  mei  2015  
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Bovengrondse Kelderavond .....
Bovengrondse Kelderavond met als thema
“Heat management”
Zoals je in de titel al kunt opmaken zit er een
kleine verwijzing in na de Kelderavonden bij
Gert in Hilversum, maar aangezien bij Dax
Benelux er geen kelder is moesten we bovengronds.

Vanaf half acht was het binnenlopen bij John
en stond de koffie/thee en koeken klaar. Aangezien sommige een lange rit achter de kiezen
hadden (veel files), werd hier gretig gebruik van
gemaakt. Uiteindelijk was er een man of veertig
komen opdagen en zat het lekker vol.

10

In September heb ik contact gezocht met Graat
Jacobs of hij in de gelegenheid was om een
keer langs te komen op een Kelderavond. Helaas bleek zijn agenda op korte termijn erg vol
en zou dat pas Februari /Maart 2015 worden.
Maar door omstandigheden kon er Gert geen
Kelderavond plaatsvinden en is de zoektocht
gestart na een andere locatie. Deze is er gekomen, want John Kox van Dax Benelux wilde
best zijn showroom vrijmaken voor ons.

Na wat datums geprikt te hebben, kwamen we
uit op vrijdag 10 april. De weergoden zaten
ons mee, want het was een dag met mooi weer,
dus konden de Cobra´s gewoon meegenomen
worden.

En rond de klok van half negen begon Graat met
zijn presentatie en liet duidelijk het verschil
zien, tussen zijn producten en andere producten. Dit demonstreerde hij met de meegebrachte
voorbeelden, die aandachtig de zaal rond gingen,
alsmede een bedrijfsfilm hoe het product precies
wordt aangebracht. Dit blijkt wel specialisten
werk te zijn, want deze wordt er thermisch opgeblazen. En alle openingen worden van te voren
met speciale folie dichtgemaakt.
Product info van Zircotec :

Overmatige warmteontwikkeling kan zeer schadelijk uitpakken bij uw Cobra. De tot voor kort
gebruikte materialen en afwerkingmethoden
bieden meestal maar moeilijk weerstand tegen
de vaak zeer hoge temperaturen onder de
motorkap. Daarom gebruikt men tegenwoordig
met succes thermische keramische
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..... vervolg blz 10.
hitteschildcoatingen. Zowel de coating alsook de
keramische hitteschilden worden met succes in
de racerij toegepast, simpelweg omdat de isolatie waarde veel hoger ligt, de levensduur veel
langer is dan uitlaat wrap, en onbrandbaar is, en
dat kun je van een uitlaat wrap niet zeggen, dat

Uiteraard is de kwaliteit gelijk als die van de uitlaatcoatingen. En waar geen coating kan gedaan
worden, is er ook de optie voor keramisch / aluminium hitteschilden in de vorm van folies. Ook
liet hij zien dat ze voor motoren, maar ook voor
Cobra´s de uitlaten kunnen doen. In pauze bleek
dat er twee man zo onder indruk waren dat ze
pardoes door hun stoelen zakte en de pootjes

11
zuigt zich vol met water/ olie en wordt daardoor
alleen maar slechter van kwaliteit en tast ook
nog eens uw uitlaat aan.Tijdens het rijden zijn
er onder de motorkap niet zo gek veel problemen met de temperatuur, maar als er sprake is
van weinig of geen rijwind koeling, dan zijn de
verschillen tussen tape en keramische coating
enorm. Ook in het interieur is de temperatuur
verlaging duidelijk merkbaar en de carrosserie
is vanwege de coating veel beter beschermt.

Het gaat bij dit product erom hoe hitte/warmte
onder controle krijgt en hoe snel je deze kunt afvoeren. Je moet hierbij dan denken aan warmte /
hitte vanaf je uitlaatspruitstuk, maar ook turbo´s
en down pipes. Tevens kunnen ze met de coatingen ook kleppendeksels, en uitlaatsierstukken
behandelen om een fraaie look te verkrijgen.
PaperSnake 2, juli 2015

afbraken en alle kanten opvlogen. Na een pauze
heeft Graat ons nog een aantal voorbeelden
laten zien en een indicatie gegeven wat de kosten zijn. Aangezien er een aantal verschillende
types coatings zijn en iedere onderdeel wat
je wilt laten behandelen anders is, is een prijs
geven een stukje maatwerk. mocht je interesse
hebben neem dan contact met hem op. Classic
Car Parts Helden gaat in de nabije toekomst ook
Zircotec Nederland heten, maar voorlopig is hij
nog bereikbaar onder het oude adres.

Hierbij nogmaals Graat Jacobs van Classic Car
Parts Helden, www.classiccarpartshelden.nl,
bedankt voor zijn uitleg en Dax Benelux voor het
beschikbaar stellen van hun showroom.
Mvg Rocco Jansen

Loo 20
5988 PC HELDEN
tel +31 (0)77 307 83 46
mobiel +31 (0)6 30 30 10 48
www.classiccarpartshelden.nl
info@classiccarpartshelden.nl
Authorized re-seller Benelux for ZIRCOTEC
heat management

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

Autovisie met Anton Peeters .....

uw garage

88

visie
.auto
www

.nl

TeksT en foTografie
arno lingerak

14
ga snel naar
autovisie.nl/
video

Dax Cobra

Het probleem Cobra
Anton Peters weet sinds de aanschaf van zijn
Dax Cobra dat liefde blind maakt.

H

et was december 1998.
Ik bracht een auto weg
voor onderhoud en reed
langs de VW-garage waar
deze Dax Cobra in de
showroom stond. Ik herinnerde me
gelijk een oldtimerdag die ik jaren
daarvoor op de Nürburgring had
bezocht, waar enkele Cobra’s van de
Duitse club werden tentoongesteld en
af en toe gestart. Dat geluid van die
V8, die vorm, dat maakte indruk! De
passie voor bijzondere auto’s zat er
toen al in; het mag van mij best een
beetje grommen en naar benzine
ruiken. Echter, door mijn bedrijf was
er nooit echt tijd om er meer mee te
doen. Maar bij deze Dax had ik echt
het gevoel dat hij er voor mij stond;
ik was verliefd! Een 7,4 liter V8, die
kleuren... Samen met een vriend die
nog wat meer technische kennis had
dan ik, ben ik nogmaals gaan kijken
en ik kon feitelijk geen weerstand
bieden. Ik, of eigenlijk de auto, was
verkocht. En sinds die dag ben ik aan
de slag gegaan met opknappen, veranderen en aanpassen.

De auto was goedkoop, bijna
verdacht goedkoop. Achteraf bleek
ook dat het een slordig gebouwd
exemplaar was. Zo stuurde hij voor
geen meter. Het stuurhuis was verkeerd gemonteerd zodat het veren
in- en uitspoor veroorzaakte. Bij een

normale auto is dat al link, maar bij
een auto als deze... Ook de versnellingsbak was slecht, die kon de 430
pk niet aan. Op weg naar mijn eerste
clubrit gaf ik bij het oversteken van
een kruising gas, er volgde een klap
en alle olie lag op straat. De Cobra
is door de ANWB thuis gebracht, ik
kwam thuis is in een leen-Koreaan.
En als je vrouw je dan lachend
opwacht met de woorden “Je bent
toe aan een Daewoo”... De bak is
gereviseerd bij een bedrijf dat stockcars bouwt. Daar kon dus niets meer
mee gebeuren. En inderdaad, de
volgende keer was het een kruiskoppeling. De aandrijfas sloeg door de
bodem van de auto, nam onderweg
de rem en brandstofleiding mee en
eindigde net boven mijn stoel. Ik had
de scheuren in mijn broek zitten. Dat
had veel slechter kunnen aflopen.
Toen heeft de auto wel een paar
maanden ‘straf’ gehad. Maar goed,
dan wordt het mooi weer en gaat het
toch weer kriebelen. Er ligt nu een as
onder die bijna massief is, de leidingen zijn verbeterd en hersteld, en de
tunnel is verstevigd. Voordeel is dat
ik geen haast heb en het leuk vind
om dit werk te doen.
Toch heeft het verfraaien van
de auto ook al problemen met zich
meegebracht. Elke winter doe ik
iets aan de auto, zo ook een aantal

Naast verschillende
‘best of show’-prijzen nam Peters ook
al eens een beker
mee naar huis voor
de afwerking en
presentatie onder de
motorkap.
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Renovo Coupe .....
Centerfold blz 16-17: Renovo Coupe: elektrische supercar in klassiek jasje

18

Je zou het op basis van zijn uiterlijk niet zeggen, maar deze auto is de eerste volledig Amerikaanse
elektrische supercar. De buldercoupé van een half miljoen, voorzien van een aandrijfprincipe dat
ook in je staafmixer zit. Dat is in ieder geval de claim van Renovo (een kleine Amerikaanse EV-fabrikant die de wereld wil voorzien in hele dure elektro-auto’s met een retrojas), de startup achter
de volledig elektrische Renovo Coupe. Zij willen bewijzen dat prestaties en elektrisch rijden prima
hand in hand kunnen gaan, maar doen dat op een onorthodoxe manier. De Coupe lijkt namelijk
zo weggelopen uit de jaren ’60 en dat klopt ook, want de auto is gebaseerd op de Shelby Daytona.
Maar daar houden de vergelijkingen ook meteen op.
De Renovo Coupe maakt nerds het hoofd dol. Want schijn bedriegt in dit geval.
Onderhuids vinden we namelijk een elektromotor die goed is voor 500 pk en 1.356 Nm (740 Volt
lithium-ion-accupakket), terwijl de Coupe met 1.474 allerminst aan de zware kant is.
Je moet de sprint van 0-100 km/u dan ook kunnen afleggen binnen 3,4 seconden.
En haal je een Vmax die boven de 200 km/u ligt. Killing voor je actieradius, maar het kán wel.
Die actieradius zou trouwens uitkomen op zo’n 150 á 160 kilometer.
Een beetje bedroevend voor een auto met een prijskaartje van $529.000.
Met een DC snellader heb je de accu overigens wel weer binnen 30 minuten vol. Met een Type
2-stekker gaat daar vijf uur overheen. The Verge trok een obesitasbloggertje achter een toetsenbord vandaan en stuurde hem de beursvloer op voor een interview met de mannen achter Renovo
Motors. Opvallende claim; hij is specifiek gemaakt voor circuitspielerei. Waar andere EV’s het vaak
slechts één ronde uithouden, moet de Renovo Coupe minimaal 7 rondjes Laguna Seca kunnen
afleggen, voordat hij weer aan de snellader moet.
Bron : www.autoblog.nl
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Reisverslag Lenie & Geert Weitering .....
In het Pinksterweekend gingen we op zaterdag 23 mei met de Cobra naar Engeland,
samen met Jos en Lisette die hun Triumph
Spitfire ingeruild hebben voor een Burton. Het
doel van de trip was de Shuttleworth vliegshow in een dorpje boven Londen, ongeveer
twee uur rijden vanaf Dover. Zondag zouden
we weer terug gaan.

We vertrokken al voor 7 uur om op tijd in
Duinkerken te kunnen zijn. Het was nog vrij
koud, maar hoe koud het ook is....je voeten zijn
altijd warm door het kacheltje. Het was zelfs
zo warm dat de proviand (lees chocolade) gesmolten was. Er waren nog heel weinig auto’s
op de weg. In de Liefkenshoektunnel waren
20 we de enige auto dus kon (mocht) Geert flink
gas geven en veel herrie maken. De dames van
de douanecontrole wilden graag in de kofferruimte (?) kijken.
Waarschijnlijk
om er iets langer
over te doen,
want ze zeiden
later dat ze de
auto heel mooi
vonden. Op de
parkeerplaats
bij de boot kwamen meteen een
paar mannen
naar de auto toe.
Geert was net
even weg dus ik
moest het woord
doen. “Wat voor
motor zit er in?”.
“Uhh een V8? en mijn man heeft ‘m samen een
vriend zelf gemaakt en hij glimt zelfs onder de
motorkap”. Dat wilden ze dan weleens zien,
dus daar moest Geert aan te pas komen. Ook
liep een klein jongetje langs met zijn vader en
hij zei “ Dit is de mooiste auto die ik gezien
heb”.

We hadden aangegeven met
twee “ lage” auto’s te komen,
dus de man die de auto’s de
weg wees, stuurde ons naar
het onderste dek. Hij vond het
‘a beautiful car’. We stonden
vrij vooraan en omdat het
misschien zou gaan regenen,
hebben we voor de zekerheid
het dakje erop gedaan. Vanaf de
“brug” konden we trots op de
auto kijken. De boot af ging ook
prima; we waren wel meteen
de Burton kwijt. Maar gelukkig is er de telefoon en hebben
we elkaar weer gevonden. Via
Canterbury reden we naar de
Dartford-tunnel. Onderweg
veel bekijks: duimen omhoog,
er werden foto’s en filmpjes
gemaakt en veel mensen zwaaiden of gingen langzaam rijden.
Als dat het geval was, zorgde
Geert er wel voor dat hij even
snel en met veel herrie inhaalde!
De vliegshow was op een groot
estate van een landhuis, met
daarop hangars en gebouwen
met oude auto’s en oude, bijzondere vliegtuigen en enorme
grasvelden die dienst deden
als startbaan. Het was inmiddels lekker weer dus konden
we zomerjassen aandoen. Er
was nog een Cobra. Een Southern Roadcraft van twee jonge
mensen die wel zin hadden in
het opknappen van de auto. Ze
hadden de auto net gekocht
van een man die veertien jaar
lang niets had gedaan en dat
was wel te zien. Deze auto
had een brede middenconsole
zodat de hond tussenin kon
zitten. Ook leuk natuurlijk! Jos,
de zweefvlieger wist over veel
vliegtuigen wel iets te vertellen. De vliegshow was heel leuk
met hele oude exemplaren die
het soms maar een paar meter
in de lucht uithielden. Maar ze
bleven het proberen, geholpen
door mannen in witte overalls.
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Het oudste vliegtuig was meer
dan 100 jaar oud.

Na de show hebben we bier
gedronken en gegeten in The
Black Horse. In het donker reden
we naar de B&B Taylard House
in Sandy, Hertfordshire.. Een
mooi groot huis met veel parkeerruimte voor de auto’s. Wij
kregen de mooiste kamer, Echt
Engels met veel frutsels. Het viel
meteen op dat er heel veel foto’s
van Cobra’s en John Tojeiro aan
de muur hingen. De volgende
ochtend zagen we in de eetkamer nog meer van dat soort
foto’s. Aan de dame die ons
ontbijt verzorgde, vroegen we
naar de connectie. Wat bleek?
De eigenaresse van de B&B is
Sue en zij is de dochter van John
Tojeiro. Wat een toeval want wij
hebben een Dax Tojeiro!!! Helaas waren ze dat weekend weg.
Dus hebben we een paar mooie
foto’s gemaakt van het huis en
de auto(‘s) ervoor en die later
naar haar gemaild. Ze vond het
‘interesting’.
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Helaas was er niet veel tijd voor
een mooie rit over de Engelse
landwegen en moesten we over
de snelweg naar Dover. De zon
scheen af en toe en het was vrij
aangenaam. Weer veel ‘ thumbs
up’ en veel bekijks. Natuurlijk
gingen we af en toe tanken: de
Cobra iets vaker dan de Burton.
De reis ging voorspoedig en al
om 11 uur kwamen we aan in
Dover. De zon scheen prachtig
op de witte rotsen. Wat hadden
we graag langer gebleven!! Het
inchecken ging heel langzaam
en zodra we in onze rij stonden,
mochten we eigenlijk de boot
al op. Dit keer geen man van de
boot die ons naar het
onderdek stuurde, dus reden
we er zelf maar gewoon heen
en riepen: We have a reservation!! Ok. We stonden bijna met
onze neus tegen de voorklep

van de boot. Naast ons stonden de motorrijders
met hun motors. De meesten kwamen naar even
kijken, een praatje maken en foto’s nemen. De
reis was lovely: goed weer en we konden lekker
buiten zitten. Toen we in Duinkerken aankwamen en weer in de auto zaten, was het helemaal
super. Eerst gingen wat fietsers van boord, toen
de motors met veel kabaal en toen de Cobra.....
met nog meer kabaal!
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..... vervolg blz 21.
We hadden besloten om nog wat langs de
Belgische kust te rijden, dus we namen afslag
De Panne. Ah ah, niet goed, want dat was de
afslag naar Plopsaland. En het was ongeveer
de tijd dat de mensen naar huis gingen. Dit
keer waren het dus voornamelijk de mannen
die keken. Eindelijk dachten we door te kunnen rijden, maar het was in België heel mooi
weer was geweest en veel mensen hadden het
strand bezocht, dus veel stoplichten, zebrapaden maar ook heel veel bekijks. Langzaam reden we langs de vele terrassen en hebben veel
hoofden doen omdraaien! Uiteindelijk zijn we
weer naar de snelweg gegaan. Nog een keer
gestopt om te tanken en later nog een keer om
afscheid van elkaar te nemen. Toen snel naar
22 huis want het werd steeds donkerder, het ging
regenen en het werd steeds kouder. Maar geen
koude voeten!! Ca. 22.30 uur waren we weer
thuis.
Het waren twee fantastische dagen!
Lenie & Geert Weitering
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Verslag Anton Peeters .....
Een dag met Arno Lingerak van Autovisie.

24

Het was goed dat ik de datum van de opname
van de winnaar het voorjaar had verzet. ‘s
Ochtends vroeg was het al prachtig weer. Rond
tien uur arriveerde Arno Lingerak (Automotive
Photography and Video Cars) met zijn hulpje
voor de dag, een buurjongen, op de afgesproken tijd aan de Rijnbandijk in Opheusden. Daar
zouden die dag de foto- en video-opnames gemaakt worden van mijn Cobra voor de rubriek
“mijn Garage” van de Autovisie.
Na een kop koffie en een inleidend gesprek
over de auto zijn we direct aan de slag gegaan.
Allereerst in de garage waar de Cobra staat.

Heel leuk om te zien hoe Arno te werk ging,
vooral bij het maken van videobeelden van de
stilstaande auto. Met zelf gefabriceerde apparatuur ging de camera zelf de auto in of bijvoorbeeld langs de voorkant.
Het idee daarachter is dat als de auto stil staat
de beelden moeten bewegen.

Daarna werden op eigen terrein buiten
opnames gemaakt, zowel stilstaand als
rijdend.
Leerzaam vond ik ook de manier
waarop foto’s gemaakt werden met
tegenlicht. Ook werd daar het interview afgenomen waarin ik vertelde
hoe ik tot de keuze voor een Cobra
was gekomen en wat deze auto voor
mij betekent.
Na een snelle lunch bij het Veerhuis
bij ons om de hoek, gingen we weer
verder met het filmen. We hebben
verschillende stukken van de dijk
gereden met camera’s op de auto,
gefilmd vanaf het dak van de
Renault Kangoo en vanuit de
openstaande deuren van de
Renault terwijl die voor de
Cobra uit reed.
Sommige passages moesten verschillende keren over
waardoor de tijd omvloog.

Het was inmiddels al na zessen toen het afrondende spektakelstuk plaats vond:
het oproken van de banden.
In het inleidende gesprek had
ik verteld dat de Cobra aan
nieuwe banden toe was en
deze ook al klaar stonden.
Op de vraag of het leuk zou zijn voor
de opnamen als ik de oude banden zou
‘oproken’, kwam direct een volmondig
‘ja’.
Gelukkig hadden we dit tot het laatst
van alle opnames bewaard, want ook
de opname van het oproken van de banden ging
natuurlijk een paar keer over.
De stukken rubber vlogen je echt om de
oren en op een gegeven moment ben ik
er mee gestopt. Achteraf gezien maar
goed ook want op het laatst was het
staal zelfs gedeeltelijk doorgesleten.
We hebben met Arno en zijn buurjongen nog een laatste kop koffie gedronken en toen was het inmiddels rond
20.30 uur. Het was een hele lange dag
die voor mij heel leuk en leerzaam was.
Ik heb er erg van genoten!
Anton Peeters
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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)
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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
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Overlijden Egbert de Boer .....

28

Op vrijdag 27 maart jl is de medeoprichter
van de Cobra Club Nederland, Egbert de Boer,
helaas overleden. Ik heb met zijn zoon Luuk
contact gehad en afgesproken dat ik een
“in Memoriam” zal maken.

Egbert en Luuk waren zich nog aan het oriënteren en kochten ook al spoedig hun basis kit bij
JPS. Al snel na de open dag in dat voorjaar van
‘92 bleek de typegoedkeuring te vervallen en
bleek JPS iets minder gezond dan menigeen had

Voorovergebogen stond een heer geconcentreerd naar details van een Cobra te kijken.
In zijn hand een kleine fotocamera en een
notitieboekje.
Het was met Pinksteren in 1992 tijdens de allereerste Cobra meeting in Nederland bij JPS,
de toenmalige importeur van de DAX Cobra in
Zeewolde.
Dat was de eerste keer dat ik Egbert met zijn
zoon Luuk ontmoette en nog heel vaak zouden
we Egbert in de zo typische houding tegen
komen. Egbert wilde nl. altijd exact weten hoe
iets was uitgevoerd en dan tot in detail.
We waren ons toen nog onbewust van de vele
uren die we samen met de Cobra’s door zouden brengen. Ik had mijn kit al in maart 1990
bij JPS aangeschaft en was druk aan het bouwen.

gehoopt.
De showroom werd leeggehaald en de Nederlandse bouwers moesten maar zien hoe ze de
keuring voor elkaar zouden krijgen.

Egbert had ook nog wat telefoonnummers van
Cobra liefhebbers en we kwamen met Cor Schiedon en Gerard Wesselink in Lelystad bij elkaar
voor overleg, we moesten ons “verenigen”!
Internet, Watsapp en meer van dat soort, nu
onmisbare, communicatiemiddelen waren nog
lang niet voorhanden en er werd besloten om de
Nederlandse Cobra bouwers en liefhebbers middels een advertentie in de Telegraaf bij elkaar
te krijgen. Dat gebeurde in het najaar van 1992
in Bunnik. Een volle zaal en 35 splinternieuwe
leden, de CCN was geboren.

PaperSnake 2, juli 2015

..... vervolg blz 28.
Egbert is op zijn 75e verjaardag, 27 maart jl in Tynaarlo na een korte ziekte,
overleden.
Namens de CCN wens ik
Tineke, Luuk, Alina en
verdere familie heel veel
sterkte bij het verwerken
van dit verlies.
Egbert zal voor altijd in
ons “Cobra hart” gesloten
blijven.
Zoals reeds eerder gezegd was de tijd anders
dan nu en communicatie ging of met de telefoon,
of door elkaar op te zoeken. Het van de grond
krijgen van de CCN heeft dan ook vele avonden
bestuursvergadering “gekost” waarbij Egbert
met zijn rustige uitstraling, vermogen om te relativeren en met ongebreidelde inzet te motiveren, altijd een belangrijke rol speelde. Liever niet
op de voorgrond, maar altijd punctueel en met
de welbekende brede grijns en de glimmende
ogen door het gouden brilletje.
Een heer, altijd netjes uitgerust met stropdas
en jasje, documenten en notulen altijd tiptop in
orde. Een bestuurslid en persoon waar je op kon
bouwen en waarmee het altijd plezierig was om
iets te bespreken te organiseren of gewoon mee
te kletsen, mede vanwege zijn geweldige partner
Tineke en sympathieke zoon Luuk.
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Peter Meijers
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SPECIALIST IN REPAREREN, STRAKMAKEN EN SPUITEN VAN KUNSTSTOF CARROSSERIEN
SCHADE TAXATIE EN SCHADE REGELEN VOOR DE VERZEKERING.

50 jaar Shelby
Shelby Cobra 427 is de dikste Flintstones-auto ooit ...
Spiegeltje spiegeltje aan de wand….
De Shelby Cobra 427 is jarig, hij wordt 50 jaar. Dus wat doe je dan als fabrikant om dit gouden jubileum te vieren? Juist, je maakt een zilver-chroomkleurige speciale editie, gelimiteerd tot 50 stuks…
In 1965 verscheen de eerste Cobra 427, waarbij de cijfercombinatie duidt op de motorinhoud in cubic inches, omgerekend een gezonde 7 liter. Als je een van de gelukkigen bent die voor omgerekend
148.000 euro zo’n aluminium glimmer in de garage mag zetten hoef je alleen nog maar een gat in de
bodemplaat te zagen, en je kunt hem met je voeten voortbewegen. Hoezo? Nou, voor de forse aanschafprijs krijg je de motor en bak er namelijk niet bij.
Gelukkig hebben de Amerikanen veel crate engines in de aanbieding. Als we een suggestie mogen
doen: koop de LS7 uit de Camaro Z/28, of anders de LT1 uit de nieuwe Corvette Stingray. Ga je all
out, neem dan een big block van Nelson, de benzine kost toch geen drol meer. Uiteraard met een
handbak, maar dat spreekt voor zich.
Vanaf 13 januari 2015 zijn de Shelby’s in de verkoop. Is 148 mille je teveel, ga dan voor een exemplaar met glasvezel-body, die is met € 98.000 een halve euroton goeie koper en je hebt de kenmerkende blauwe kleur met witte go-fast striping boven je vette Goodyears.
Bron : Autoblog.nl
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