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Inmiddels is het winter.
Sommige rijden door, voor andere is de tijd
aangebroken voor de winterklus.
Blokje wisselen, nieuw interieur of iets anders
wat op het verlanglijstje staat. Indien iemand
het leuk vind hierover een stukje te schrijven,
pak de “pen” en mail het naar de redactie.
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Dit zijn twee vooraanstaande organisaties die
in gesprek blijven met de overheid en hierdoor
onze belangen als auto liefhebber behartigen.
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hele mooie feestdagen en een voorspoedig
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2016!!

Bestuursmededelingen:
Van de Voorzitter
HO,HO,HO,

Het einde is in zicht. Een jaar vol diepte en
hoogte punten of liever gezegd uitdagingen en beloningen !! Het was wel een mooi
seizoen, Hier in het oosten hadden we het
hele jaar veel zon en een perfect naseizoen.
Mooie evenementen en gezellige mensen
waren er volop dus wat wil je dan nog meer
uhhh ( lage benzine prijs) zelfs dat hebben
we.
4

Met de club gaat het goed, we hebben een
stabiel jaar achter de rug en de toekomst
ziet er goed uit. Het is erg gezellig en de inzet van en ieder is prima. Ik zie langzaam en
nieuwe generatie zijn intrede doen in onze
Cobra wereld wat mij erg veel plezier doet
want nieuw bloed geeft toekomst.
Zelf ben ik nog druk aan het bouwen en ga
gestaag door, ben al ver gekomen, maar was
liever nog verder geweest, Hopelijk kan in
deze winter de wagen op technisch gebied
bijna af krijgen, kan niet wachten om weer
te gaan rijden. Een ding weet ik vrij zeker,
van deze auto ga ik geen afscheid nemen.
Ben nog over een aantal zaken aan het dubben zoals de kleur bijvoorbeeld, maar komt
tijd komt raad.
Ik wens iedereen fijne feestdagen en gelukkig en gezond nieuwjaar.
Tot in 2016,
mvg Frank Gruwel
Van Algemene Zaken
Hallo allemaal,

Inmiddels al een paar weken een lege
garage, de Cobra staat tijdelijk buiten de
deur vanwege de aanstaande verhuizing.
Tja, de Cobra moest even plaats maken voor
onze inboedel. Wel een vreemd gezicht,
een garage vol met dozen...Hopelijk snel
weer prachtig weer, zodat we lekker weer
kunnen rijden. Dan breekt ook de tijd van
evenementen weer aan.
In deze PS staat de aankondiging van de
ECM 2016 die in Engeland zal plaatsvinden.
Mocht je willen deelnemen, laat het mij
dan weten. Ik stuur je dan de nodige info
toe mbt de boeking die je moet maken bij

het hotel op Hayling Island om deel te kunnen
nemen. Hiervoor is door de organisatie gekozen,
het is dus niet mogelijk om op eigen houtje te
boeken.
Als Centerfold vind je Dick Vesters in actie tijdens het Classic Wings & Wheels gala. De foto is
gemaakt door Kees Goossens (ja, de vader van
onze evenementenboer).

Rest mij om jullie een goede Kerst te wensen en
een fijne jaarwisseling. Op naar veel rijplezier in
2016!
Rocco Jansen
Van de Secretaris
De laatste keer

Zoals sommigen misschien weten gebruikte ik
mijn Cobra vaak. Ik reed er het hele jaar mee
(behalve bij pekel). Afgelopen zomer kreeg ik
langzaam het gevoel van “vind ik dit nog wel
leuk?”. Het antwoord was “nee, niet meer”.
Dus na lang piekeren de auto te koop gezet en
deze was binnen een paar dagen weg. Hij blijft
in de club maar zal waarschijnlijk onherkenbaar
veranderen. Voor de auto was er genoeg interesse, alleen vond niemand de opzet
(zwart – chroom) mooi. Klaarblijkelijk ben ik de
enige met smaak ;-).

Het was wel een raar gevoel om hem weg te zien
rijden. Ik heb er bijna 10 jaar lang veel plezier
van gehad en mijn jongensdroom waar gemaakt.
Het nare toeval wil dat de bouwer van de auto,
Willy Lambrechts, ons afgelopen november
ontvallen is. Willy was als eigenaar van L&B
Cars een van de eersten die in de Benelux met
Cobra’s aan de slag is gegaan. Wij wensen de
nabestaanden veel sterkte toe!
Nu ik zelf ben gestopt met de Cobra als hobby
zal ik tijdens de komende Algemene Ledenvergadering aftreden als secretaris. Bij deze doe ik
een oproep om jezelf aan te melden bij het bestuur voor de rol van secretaris. Voordelen zijn
dat je binnen de club nog sneller op een leuke
manier mensen leert kennen die dezelfde hobby
hebben als jij. Het kost je weinig tijd.
Veel mensen vragen me nu wat ik hierna ga
doen. Ook krijg ik veel adviezen over alternatieven, van Mustang (oud, nieuw) tot aan wereldreis met het gezin. Voorlopig doe ik niets, op dit
moment heb ik het te druk met mijn gezinnetje
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en mijn werk om aan andere dingen te denken. Maar stel leuke dingen niet uit, daarvoor
is het leven te kort!
Groeten Sjoerd
Van de Evenementenboer
Hallo Cobravrienden,

En dan is 2015 alweer bijna voorbij. Persoonlijk is 2015 een goed jaar voor mij omdat we
in maart een zoon hebben mogen verwelkomen. Cas is zijn naam en Cas had geen zin
om nog langer te blijven zitten bij mama en
besloot 2 maanden voor z’n uitgerekende
datum uit z’n schulp te komen. We houden het
maar op nieuwsgierigheid want ook na zijn
geboorte probeert meneertje overal bij te zijn.
Cas is nu ruim 8 maanden oud maar door z’n
vroege komst eigenlijk pas 6 maanden oud
echter bij de laatste weging en meting had Cas
al de lengte en gewicht van een 11-12 maanden baby (verhouding lengte/gewicht klopt,
in tegenstelling tot mijn waardes). Verder is
het een tevreden, blij en vrolijk kereltje. In
2016 neem ik Cas beslist eens mee naar een
meeting.
In 2015 was er genoeg te doen en hebben we
enkele ritten gereden. Voor komend jaar is de
evenementenkalender bijna klaar maar er is
nog genoeg plaats voor diverse ritten dus heb
je een rit of een idee, mail of bel me en dan
zoeken we een mooie datum uit en verzorg ik
de promotie voor jouw rit. Heb je hulp nodig,
bel of mail me en dan help ik je waar ik kan.
Let op, voor volgend jaar hebben we 2 weekenden gepland met de cobra club, te weten in
mei en in het najaar. De kalender komt zsm
op het forum. Dan rest me nog iedereen fijne
feestdagen te wensen en een goed 2016!
Groet
Mickel
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ECM2015 – Sitges in Spanje.....
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Dit jaar was het de zevende keer dat het
European Cobra Meeting georganiseerd is.
Ook voor ons werd dit de zevende keer dat we
meededen. Het is verslavend…..

Fantastische georganiseerd door 2 spanjaarden Hector and Javier, de Cobra clubs van
Nederland, Frankrijk en Duitsland hebben hen
een handje geholpen.
Ondanks dat het voor de meeste een lang en
meerdaagse reis is, hadden zich
50 Cobra, 1 GT40, 1 AC Cobra
(‘continuation’ model) en 2 andere auto’s ingeschreven. In werkelijkheid waren er iets minder
vanwege 3 pechgevallen en 1 last
minute afmelding en aanmelding.
Van dit aantal waren er 9 Cobra’s
en 1 motor uit Nederland, 10 uit
Duitsland, 18 uit Frankrijk, 4 uit
Engeland (hiervan hebben 3 Sitges niet gehaald hebben vanwege
pech), 3 uit Belgie, 3 uit Denemarken (zij zijn niet komen opdagen),
2 uit Zwitserland, 2 uit Spanje, 1
uit Italie (afgezegd), 1 uit USA.
Maar zoals met iedere ECM worden de voorbereidingen al vroeg
gestart. Wij hadden in mei 2015 al
contact met onze 2 engelse Cobra

vrienden Alan en Robert.
Robert had zijn differentieel ophanging doormidden (net als ik in
Inzell bij ECM2013) gereden tijdens
zoals hij dat zij een ‘spirited exit at a
Cobra pubmeeting’.
En beide moesten een oplossing
verzinnen voor hun communicatie
tussen de 2 Cobra’s omdat de Franse
politie geen oordopjes meer tolereren op straffe van een zware boete.
Zodoende bouwde zij speakers in
hun hoofdsteunen !
Alan had de carburateurs van zijn
V8 gesloopt en injectie erop gezet,
het Megasquirt motormanagement
heeft hij voor veel geld laten programmeren.
Ik moest nieuwe velgen en nieuwe
banden hebben. 1 voorwiel was
krom ook na het ‘richten’. Dat betekende onmogelijke balancering met
altijd trillingen in het stuur. Niet iets
om blij van te worden.

Daarnaast had ik nog steeds (al 3 jaar) een erg
irritant geluid (alsof de kogellagers er los in liggen; maar waar ?) wat uit de achterkant van de
Cobra komt. Het geluid was er alleen als de motor en de rest warm was, enkel boven de 2000
toeren en alleen als je de pook in zijn vrij zet !
Eerst de aandrijfassen vervangen want het zouden de homokineten kunnen zijn. GEEN verandering. Ingaande lager van differentieel ?
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Op Onderdelen.nl gebruikte V6 Cosworth differentieel gevonden en gekocht.
De monteur van de plaatselijke garage had het differentieel er al eens uitgehaald dus weer bij hem
aangeklopt en samen met het differentieel ‘vervangen’. Makkelijker gezegd dan gedaan. De engelsen
zouden zeggen ‘it is a tight fit !’ Nou, geen millimeter speelruimte ! (zie foto 1 en 2) Op een gegeven
moment zei ik tegen de monteur pak maar een grote
hamer en sla een flinke deuk in de kofferbak zodat
ie er in wil ! Neen, zei hij dat gaat lukken en na dik 4
uur ploeteren hebben we het nieuwe krent er weer
in gekregen.
Wederom GEEN verandering. Dat betekend in het
voorjaar 2016 blok plus bak eruit en andere versnellingsbak erin. Het MOET nu het uitgaande lager
van de versnellingsbak zijn. Toch ?!
Alan en Robert hadden in mei 2015 de route uitgezocht en een hotel in Chateauroux en Saint-Beat
al geboekt. Wij vertrokken 2 september en zouden
Alan en Robert in Chateauroux ontmoeten. Voor
ons een reis van 720 km over de snelweg. In Belgie en noord Frankrijk kregen we veel regen (geen
kap, dus doorweekt) maar na flink doorrijden (140
km/u) op de snelweg waren we eind van de middag weer opgedroogd en konden met onze engelse
Cobra boys aan de ‘Leffe blond’. Het goedkope hotel
was zeer matig, alsook het eten ! De volgende dag
via de snelweg naar Saint-Beat aan de voet van de
Pyreneeën. Erg goed geslapen en gegeten op een
klein Chateautje (Chateua Serre Barbier) met Nederlandse uitbaters.
Dit is een absolute aanrader!
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Dag 3 zijn we via enkele Pyreneese passen
met de nodige miezer buitjes naar het Franse
Laroque-d’Olmes gereden waar onze Franse
vrienden Michel en Claudie met nog een achttal andere Cobra’s een diner (Paella) en hotel
geregeld hadden. Naast Fransen waren ook
enkele Duitse, Engelse en NL stellen. Wij waren veel te vroeg en kregen in eerste instantie
niets te drinken (eigenaar gaf aan alleen alcohol te mogen schenken bij het diner). Afijn,
na wat aandringen konden wel bier en wijn
krijgen maar geen mineraal water !!??! Toen
Michel en Claudie er eenmaal waren, was niets
meer een probleem. Rare lui, die Fransen!
8

Vrijdagochtend startte we onze tocht dwars
door de Pyreneeën langs Andorra met erg, erg

veel regen en naar
Spaanse dorpje
Campdevanol om in
het restaurantje ‘La
Sequia Molinar’ onze
3 gangen lunch te
gebruiken die vooraf gereserveerd en betaald
was. De lunch was fantastisch! Dat konden we
meer dan gebruiken na de gehele ochtend en
het eerste deel van de middag in de regen gereden te hebben. Zie Youtube filmpje https://
www.youtube.com/watch?v=nFNhY_b_l2I

Tijdens deze ‘helse’ tocht (geen kap, zoals jullie weten) zijn we Alan en Robert kwijtgeraakt.
Achteraf bleek dat Alan problemen kreeg met
zijn MegaSquirt motormanagementsysteem
(werd nat) en met zijn foam luchtfilters die
vol water zaten (zijn scoop is open !). Robert
werd via zijn TomTom over kleine weggetjes

gestuurd en reed
in een gat in de
weg die hij niet
kon zien omdat
die vol water
stond. Resultaat,
2 zwaar ingedeukte velgen en
voorband kapot.
Robert kon nog
net op tijd remmen. M.a.w. zij
konden geen kant
meer op! Zij hebben 3 dagen moeten wachten
voordat er overeenstemming was dat Alan’s
Cobra teruggebracht zou worden naar UK (LES
⇒ zorg dat je verzekerd bent via ANWB).
Afijn, omdat er alsmaar binnendoor gereden werd, zouden we
de parade op de boulevard mis
gaan lopen. Dus ik met Cor en
Rocco van de route af om via de
snelweg naar Sitges te gaan. We
kwamen om 18.00u bij het hotel
‘Terramar’ in Sitges aan.
Iedereen stond al opgesteld
om onder politie begeleiding
naar de boulevard te gaan. Wij
moesten eerst inchecken, dat
duurde 20 tergende minuten. Marion kwaad omdat de
balie medewerker niet in de
computer keek en van niets
wist (we hadden in april
gereserveerd !!).
Als een der laatste hebben
we kunnen aansluiten. Allerlaatste was Anton, die had
zware koeling problemen.
Op naar de boulevard waar
we allemaal in het gelid op het voetgangers
gebied aan de zee werden opgesteld. Hier
kregen we na aanmelding bij Javier/Hector
onze tas met info en petten uitgereikt.
Na wat rondgekeken en vooral gepraat te
hebben, snel het terras op. Wat een dorst
na deze lange reisdag! De rest van de
avond op het terras van het hotel doorgebracht met vele (Nederlandse) EMC gangers.
Komt er op een gegeven moment een
kerel (bleek Chris te zijn) op mij af en zei
‘hi Dick, nice to see you here. You can see
I have made it too !’. Wat bleek dit was de
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‘Spaanse’ Zweed/Amerikaan die ik in December 2014 ontmoet heb op mijn campervakantie in Spanje (in Albir in de buurt
van Benidorm). Hij had toen mijn Cobra
buiten zien staan toen wij met vrienden
op het terras zaten en was op ons afgekomen. Hij vertelde dat ie net een door AC
gebouwde ‘continuation’ Cobra uit eind
jaren negentig gekocht had waarvan de V8
aangejaagd wordt door een ‘Superblower’
(compressor; ca 320 pk). Er zijn van dit
type AC Cobra’s maar 19 gebouwd! Maar
daar moest nog veel aan gebeuren, vertelde hij toen. Afijn, hij vertelde na aankoop
nog een kleine € 90.000 erin gepompt
te hebben, maar hij had nu een uniek
rijdende AC Cobra, die 2 weken voor het
EMC2015
klaar was.
We hebben
afgesproken
om in het
najaar, als
wij in Spanje
gaan overwinteren,
samen wat
toertochtjes
te gaan maken.
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Zaterdagochtend
‘vroeg’ uit de veren
want na het ontbijt
is het voor de liefhebbers om 9 uur
opstellen voor dit
rit naar het circuit.
De andere gaan een
toertocht maken en
komen later naar
het circuit.
Na een rit van circa
50 km over de snelweg kwamen wij
bij het ParcMotor
circuit in Catelloli
aan.
Er hadden zich
circa 17 Cobra
rijders ingeschreven die met hun
€ inleg het circuit
voor 2 uur hebben
kunnen afhuren.
Na mijn mislukte
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optreden op het circuit van Salzburg (gebroken differentieel ophanging) nu dan eindelijk
het circuit op.
Het is een heel mooi circuit, prachtig gelegen,
met hoogte verschillen en in een soort grote
acht gelegd. Ja, je gaat op een bepaald moment
over en onder het circuit door. NIETS van gemerkt tijdens mijn circuit sessies !
Eerst registreren, dan wachten, en uiteindelijk
werd het circuit vrijgegeven.

.....vervolg blz 9.....

10

Voor de liefhebbers doen we effe een
rondje ParcMotor circuit.
Komende uit de pitlane volgas via 1 en 2
(tot aan toerenlimiet van 6100 tpm) op
de eerste bocht (100 graden naar rechts)
af snel in zijn 3 volgas naar bocht 2 ( 70
gr naar rechts), hier gas liften (de profi’s
blijven ‘pedal to the metal’ gaan), dan
volgas (tot aan 6000 tpm) op naar bocht
3 (flauw naar rechts), ervoor iets afremmen (want 150 km/u is toch wel hard;
profi’s blijven hier volgas gaan). Dan
weer het gas erop tot aan 6100 tpm (155
km/u) voor bocht 4 (krappe 130 gr bocht
naar links) zeer sterk afremmen terug
naar 2 en bocht uit volgas, opschakelen
naar 3, volgas en op naar bocht 5.
Bocht 5 is een lange bocht naar links en
erg lastig, deze bocht heeft negatieve verkanting waardoor je Cobra naar de rand
van het asfalt ‘getrokken’ wordt, dus sleuren aan het stuur, een bocht voor mensen
met een GROOT hart (ik niet) hier ca 70
procent gasgeven daarna volgas en met
een schreeuwende V6 bij 6000 toeren
opschakelen naar 4 en volgas met blinde
angst het rechte stuk af naar bocht 6.
Je ziet de borden naast de baan 250, 200,
150, 100, 50 meter staan maar bij ongeveer 175 km/u moest ik na bord 150
meter toch alle ankers uitgooien en via
3 terug naar 2 om de 130 graden bocht
naar links voor mijn gevoel te kunnen
halen.
Volgas bocht uit tot aan toerenlimiet en
hup in zijn 3.
Nu komt een mooi stuk van het circuit
(voor een beginner zoals ik) Op naar
bocht 7 (ruime 90 graden naar rechts)
waarvoor je licht afremt of van het gas
af om daarna tot 6100 tpm door te trekken om direct hard in de remmen te gaan
voor bocht 8 (90 graden naar rechts),
deze kun je in z’n 3 door kort stukje op
naar bocht 9 (krap inkomend en dan ruimer 90 graden naar links), hier twijfelde
ik iedere keer tussen terug naar 2 of in 3
blijven.
Ik geloof dat ik na een paar keer wel
iedere keer terugschakelde naar 2 want
vanuit bocht 9 gaat het omhoog ! Dus met
een zich schor schreeuwende V6 bocht 9
uitkomen dan op de toerenbegrenser snel
opschakelen naar 3.
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Volgas omhoog door slingerbocht 10 (flauw naar rechts)
naar bocht 11 (krappe 120
graden naar rechts) de
laatste bocht voor het rechte
stuk langs de pits. Voor deze
bocht hard in de remmen en
terug naar 2.
Hier blokkeeerde bijna altijd
mijn achterwielen omdat de
compressie van de motor te
heftig was om de wielen te
laten rollen.
Rob de Laat heeft die kwispelende achterkant meerdere keren kunnen bewonderen. Volgas bocht 11 uit het
rechte stuk op. Opschakelen
naar 3, rond 6000 toeren
naar 4 en volgas het rechte
stuk langs de ‘tribune’ af
en met doodsverachting op
bocht 1 af. Ronde 2…..etc. Als je een keer wilt
‘meerijden’ op het circuit kijk dan naar dit
filmpje wat door de Fransen is gemaakt, vanaf
2.30 minuten. (https://www.youtube.com
watch?v=PS4GJPUaDeU )
Ik heb 3 sessies van ca 20 minuten gedaan.
Na de 2e sessie voelde mijn rempedaal zeer
sponzig aan. Was mijn remvloeistof aan de
kook ? Kwartiertje wachten en weer gaan voor
sessie 3. Gelukkig bij normaal rijden erna geen
last gehad. Ik geloof dat ik degene ben met
de meeste rondjes. Tijdens het circuit rijden
bleef mijn koelwater keurig op 90 graden en
mijn olie temperatuur op 120 staan. Voor mijn
motorblok was dit een ‘do or die experience !’.
Hij heeft het overleefd.

Marion vertelde iedereen
dat ‘ik zo blij was als een
kind in de ballenbak’.
Tijdens het circuitrijden
hebben de andere Cobra’s
van de toertocht zich bij
ons op het circuit gevoegd.
Op het laatst mochten we
met zijn allen 2 rondjes
(langzaam) over het circuit
rijden.
Anton heeft een mooi filmpje hiervan op zijn facebook
gezet.
Hierna gingen de circuitrijders apart met Hector
mee om zo snel mogelijk te
kunnen tanken. Nou dat was
wel nodig. Bij mijn laatste
rondjes over het circuit,
haperde de motor bij het
uitkomen van een paar
bochten omdat de benzine aan één kant van
de tank zat en er dus niets aan te zuigen was.
Ik denk op het circuit 1 : 4 gereden te hebben
terwijl ik normaal rond de 1 : 9,5 zit. Als Anton,
met zijn machtig 454 blok, meegedaan had en
‘enthousiast’ het gaspedaal geroerd had, was
hij zeker 8 liter (1 : 0,5) benzine per rondje (4,2
km) kwijt geweest. Bij het pompstation grote
hilariteit omdat een dronken Russische vrachtwagen chauffeur zowat met iedere Cobra, onder
luid geschreeuw, op de foto wilde. Vandaar gingen we over de snelweg (wat een mooi gezicht
zo’n sliert Cobra’s) naar het beroemde wijnhuis
Freixenet. We hebben een uitvoerige rondleiding gekregen en later een glaasje bubbeltjes
weggeprikt.
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Voor de liefhebbers was (uiteraard) deze mousserende wijn te koop. Hierna terug naar Sitges
en het hotel Terramar. Niet iedereen verbleef
in dit hotel. Erg jammer want hierdoor zie en
spreek je niet iedereen. Zo zaten alle Fransen
ergens anders. s-Avonds hadden wij het ECM
diner. Vanuit het hotel zijn we er lopend heen
gegaan. Het restaurant zat met onze ruim 100
man bomvol. Erg gezellig en erg lekker gegeten
van het vele gangen diner. Uiteraard werden er
nog wat prijzen weggegegeven.
En hoe was het weer daar ?? Uitstekend!
De volgende dag, zondag, ontbeten en ons klaargemaakt voor een mooie tourrit. Buiten het hotel was weer een colonne van Cobra’s gemaakt
en binnen een uurtje rijden waren we bij het
Viena restaurant (een soort veredelde MacDonalds) in Reus waar we koffie, de meeste met
gebak, hebben gedronken. Omdat ik de route in
mijn Garmin geprogrammeerd had, ‘mocht’ ik
voorop rijden en reden alle Nederlanders achter mij aan. Dit was zeker een mooie rit in een
mooie omgeving met vele kleine weggetjes. Op
de terugweg besloten we om ergens te lunchen.
Rond 3 uur s-middags zag ik buiten een leuke
locatie, we stopten en jawel hoor de eigenaar
sloofde zich uit om een lange tafel van 16 man
klaar te maken.
De eigenaar zou wel wat eten voor ons laten
maken….. Dat hebben we geweten, vele gangen
volgde… We moesten hem echt duidelijk maken
dat we niets meer hoefden. Wel erg lekker en gezellig. s-Avonds stond min of meer een afspraak
om aan de andere kant van Sitges op een terras
te verzamelen. Wij (the Dutch) met zijn allen in
het ‘treintje’ wat de hele dag de boulevard op en
neer reed, naar de andere kant. Nog even langs
het historische kerkje op de rots en zo kwamen
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we op ons terras aan. Er kwamen nog 2 stellen Duitsers en verder niemand te zien…… We
zijn toen na meerdere biertjes maar een stukje
terug gelopen en hebben in een Spaans Argentijns restaurant heerlijk gegeten en gedronken. Boze tongen beweren dat ik meer van de
fles rode wijn gedronken heb dan andere en
deze niet eerlijk gedeeld zou hebben. Gelukkig
kan ik mij er ‘niets’ van herinneren! De volgende ochtend, maandag, bij het ontbijt was
het afscheid nemen van iedereen. Eenieder
ging zijn eigen weg. De meesten wilde nog een
mooie tocht terug naar huis maken. Dat hebben wij ook gedaan. Als kersverse pensionados hadden we de tijd…
Binnendoor naar Barcelona, dwars door
Barcelona (nooit doen !) via de kustweg naar
Lloret de Mar. Hier hebben we geluncht en
hier heb ik 45 jaar geleden in een ouderwetse
USA pub boven op tafel dansend mijn bier
gedronken ! Het jaar erop was de tent dichtgetimmerd !! Ja, ja, generaal Franco was toen
nog de baas!!! Deze dag binnendoor verder
gereden naar het Franse Boulou net over de
Spaanse grens en daar overnacht. Nog effe
buiten in de zon een biertje gehapt en daarna
aan een heerlijk diner. De volgende dag enkel
smalle, erg hobbelige (shaken not stirred !)
Franse D weggetjes richting Lacaune gereden zonder maar een benzine pomp tegen te
komen. Net als je denkt, ik moet wat ‘grotere’
wegen op gaan zoeken duikt er toch nog een
benzinepomp op. Ook in Lacaune eerst op een
terras in de zon gezeten voordat we in een
klein restaurant aan een heerlijk diner gingen.
Daarna het hotelletje ingedoken om te slapen.
Vanuit Lacaune binnendoor naar Millau gereden zodat we onderweg het beroemde Millau
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viaduct konden fotograferen.
Voor de liefhebbers: men was hard bezig om
pal onder het viaduct parkeerhavens aan
beide kanten van de D992 aan te leggen.
Toen wij erlangs gingen kon je nergens staan
om een foto te maken. Vandaaruit verder binnendoor naar Nyons. Leuk toeristisch stadje
met vele terrassen. Met veel moeite de laatste
hotelkamer bemachtigd aan de rand van het
dorp. Hotel Picholine is duidelijk geënt op de
pensionados met een heerlijk terras en ervoor
een zwembad. Ik raadde direct waar de eigenaar vandaan kwam (vraag: 200km van Triest
en 300km van Wenen ⇒ Ljubljana).
Heerlijk diner en mooie hotelkamer (dat zie je
weleens anders !)
Vanuit Nyons richting de Franse Alpen via de
D94/D994 en GAP naar Guillestre om via de
col d’Izoard naar Briancon. Hier via de D1091
op de col du Lauret rechtsaf naar de col du Galibier. Marion had het niet meer. Zij zag alleen
nog steile afgronden die direct aan de rand
van het steile bergweggetje beginnen. Ik moet
zeggen, het is inderdaad smal en stuurfouten
resulteren al snel in een duik in de peilloze
diepte… Onderaan de Galibier gestopt in de
plaats Valloire waar we op het terras van het
hotel Valmer een prachtig uitzicht hadden op
alles wat de Galibier op en afging. Er stopten
een 8 tal klassiekers (Porche 911, Jensen, Mercedes 280, Healey 3000, Jaguar E-type, …) die
meededen aan een tour door de Alpen en ook
in het hotel verbleven.
Zij hadden allemaal deftige kleding bij zich.
Wij staken wel ‘een beetje’ af bij die gasten.
We hebben er overheerlijk gegeten.
De volgende dag zouden wij over de D1016 en
D902 via de plaats Lanslebourg-Mont Cenis de
col d’Iseran nemen. Echter een hydraulische
klepstoter begon keuren te krijgen en mijn
multi-riem begon te slippen. Dus gestopt.
De pulley van de dynamo was bloedheet.
Is het lager van de dynamo de geest aan het
geven ? Afijn, Marion wilde geen Col meer
over in ‘deze toestand !’
De boel laten afkoelen en teruggereden en
nu over N wegen naar St-Jean-de-Maurienne,
langs Annecy en via D wegen richting Bourgen-Bresse. We wilde lunchen en zochten wat
langs het meer. Voor we het wisten zaten we
buiten in een erg chic restaurant (hebben wij
weer!) met uitzicht op het meer van Bourget
in het plaatsje Le Bourget du lac (hoe zou het
anders heten, stommeling !!).
Daarna verder gereden.

De hydraulische klepstoter had zich intussen
hersteld van zijn ochtend humeur. Het begon
aan de hemel steeds dreigender uit te zien.
Om het zware weer te ontwijken bij Bourg-enBresse linksaf richting Macon.
We zijn bij de eerste beste plaats gestopt (Polliat) en ons ingekwartierd in hotel de la Place. Dit
is een absolute aanrader, na wat biertjes op het
kleine terras binnen het restaurant ingedoken.
Het zag er van buiten voor Franse begrippen als
nieuw uit, binnen was het modern en smaakvol
aangekleed.
Hier wordt haute cuisine gepleegd.
Wat was het eten voortreffelijk. Dit moet voor
de Fransen in de omtrek een geweldige plek zijn
om uit eten te gaan. De volgende ochtend aan
het ontbijt besloten we om linea recta (wel via
Lille, Gent en Antwerpen) over de snelweg naar
huis te rijden. Een dikke 830 km.
Na eerst miezer en later op de dag in het noorden van Frankrijk (weer) veel regen (en dus
kletsnat) waren we bij binnenkomst van Nederland weer enigszins droog gewaaid. Om 17.00u
thuis, open haard aan, flesje wijn ontkurken en
het thuiskomst feest kan beginnen!
Wat hebben we genoten van deze ECM trip.
Het mooie van een ECM is dat het ieder keer een
soort reünie is, waar het niet alleen draait om
de superego’s van ons Cobra mannen maar ook
om onze vrouwen die ook hun mannetje staan,
zij vinden het ook leuk en iedereen kan het met
elkaar vinden ongeacht de nationaliteit, soort
Cobra/auto/motor of achtergrond.
Komt er nog een volgende keer ???

Jawel, in 2016 gaat de Engelse Cobraclub het
ECM2016 organiseren.
Ga sparen, twijfel niet, boek op tijd en zorg dat
jij er in 2016 (weer) bij bent !!
Groeten van Dick & Marion.
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ECM 2016 - UK
The first European Cobra Meeting took place
in 2009, and was so warmly received that it
has since become a popular annual event. It
has been hosted in Austria (2009), France
(2010 and 2014), Slovenia (2011), the Netherlands (2012), Germany (2013), and Spain
(2015). It attracts Cobras (typically 60 to 80)
from all over Europe, and we are pleased to
announce that, by popular demand, the eighth
meeting will be hosted in the UK.

The 2016 event will be based at the Sinah
Warren hotel on Hayling Island in Hampshire,
a 20 minute drive from Portsmouth. We have
negotiated a special three night (Friday to Sunday) package price of £229 (approx. €320) per
person for a double/twin room including bed, 15
breakfast, and dinner with wine and entertainment. A limited number of single rooms will
also be available at the same rate. Please note
that the hotel specialises in short breaks for
adults, and has a ‘no children’ policy.

As accommodation at the discounted rate is limited, the rooms will be made available on a ‘first
come, first served’ basis, and can be reserved with a deposit of just £30 (approx. €42) per person.
We anticipate increased demand from the large UK Cobra community this year, so we recommend
that you book your accommodation early to avoid disappointment.

As the package includes accommodation for the Sunday night, the 2016 event will include additional
optional activities on the Monday. As well as organised tours, activities and photo-shoots, there will
be free time for sightseeing or taking advantage of the hotel’s leisure activities included in the package price. Hayling Island is within easy driving distance of the New Forest, Beaulieu Motor Museum
and Goodwood racing circuit. The Beaulieu International Autojumble (“the biggest outdoor sale of
motoring items this side of the Atlantic”) is taking place on the 3rd & 4th September, and the iconic Goodwood Revival historic motoring event is scheduled to take place (to be confirmed by 31st
December 2015) on the 9th – 11th September, so participants may wish to consider extending their
stay to attend this famous celebration of historic motor racing.

Regular newsletters will be produced as the various activities and tours are finalised. We are planning a historic motorsport theme and have, in particular, been in contact with both Goodwood House
and Goodwood Racing Circuit. Further details will be provided in the December newsletter, together
with further details regarding our sponsor for this event, CB Motorsport
(www.colinblowermotorsport.com).
To sign up to these newsletters, and to receive further information on accommodation and booking
forms, please send an email to ecm2016@ebenholz.co.uk.
Given the number of requests there have been over the years for a UK-hosted event, we are looking
forward to renewing old acquaintances and to meeting many new attendees at ECM 2016!
David Allen-Butler 					Alan Browse
Event Organiser 					Tour Organiser
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Silverstone Classic Sunday – 2015
Silverstone in Zwanenburg heeft blijkbaar nog
steeds een gezegend lijntje naar boven met de,
alweer een tijdje betreurde Jan Pelleboer, want
de traditionele editie 2015, vond wederom
plaats onder een stralend najaarszonnetje.
Een record aantal van 117 meest uiteenlopende klassieke en bijzondere automobielen
hebben zich op zondag, 11 oktober verzameld
op en rond de parking van Silverstone Entertainment in Zwanenburg. Petrol Heads uit het
gehele land, en zelfs België en Duitsland hadden de TomTom ingesteld op Zwanenburg. En
niet tevergeefs !

Het was, zoals telkens weer, gezelligheid troef.
18 Er is die dag weer flink bij gekletst op zowel
sociaal als ook op technisch gebied.

Het scala aan auto’s varieerde van een aantal
vooroorlogse bolides, zoals de twee fantastische Alvissen, een Singer en een Triumph uit
de jaren 30 tot een zeer recente Aston Martin
Vantage en een Ferrari. Ook de jaren 40 waren
vertegenwoordigd met een Amerikaanse De
Soto (1941) en een Packhard uit 1949 en “last
but not least” een ongelooflijk zeldzame originele Delahaye ook uit 1949.

De hoofdmoot van de klassiekers werd gevormd door de sportievere auto’s uit de jaren
60 en 70. Aangevuld met een paar schitterende Amerikaanse fifties slagschepen. Tot
ieders genoegen hadden een groot aantal
Cobra coureurs de weg naar Silverstone weten
te vinden, want zij zorgden voor een heerlijke
aanblik op de parking, maar ook op de wegen
rond Amsterdam, Haarlem en IJmuiden. Wat
hebben we kunnen genieten van deze Cobra’s
zoals, Contemporary, Superformance, DAX,
Pilgrim, Ram, Cobretti en last but not least
de brute Daytona Coupe uit het verre Duitsland. Wel 11 Fake Snakes vulden de parking,
polders, dijkjes, (vissers) havens en sluizen,
aangevuld met zo’n 19 Sevens. Dus zowel de
CCN, SSCN en de DTC hadden flink uitgepakt.
Wat een feest !
Voor de editie van 2016 is alweer een lijntje
naar Jan Pelleboer gestuurd !
Tot dan.
Groetjes,
Rob de Leeuw
www.silverstone.nl
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SPECIALIST IN REPAREREN, STRAKMAKEN EN SPUITEN VAN KUNSTSTOF CARROSSERIEN
SCHADE TAXATIE EN SCHADE REGELEN VOOR DE VERZEKERING.

KNAC Vriendenclub.....
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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

Classic Wings & Wheels Gala 2015.....
Hallo Cobravrienden,

Als je eenmaal op Classic Wings and Wheels
bent geweest dan moet
je er volgende keer
weer bij zijn.
2 jaar geleden ben ik
voor het eerst geweest
en daar heb ik nog
steeds goede herinneringen aan.
24

Alle zintuigen worden
de hele dag door geprikkeld en als ik begin
dit jaar weer via Rocco
hoor dat we er dit jaar
weer bij mogen zijn,
twijfel ik geen moment
getwijfeld en 22 augustus blok ik in m’n agenda. In de aanloop naar DE dag heb ik regelmatig contact met de organisatie en stuur ik weer zo’n
vervelende mailing naar jullie om julie te attenderen op dit geweldige evenement. Van de organisatie krijgen we 25 plaatsen en na de mailing stromen de aanmeldingen al snel binnen.
De 25 plaatsen zijn al snel vergeven maar zoals bij ieder evenement zijn er toch weer deelnemers
die moeten afzeggen wegens omstandigheden en stuur ik WEER een mailing rond om de vrijgekomen plaatsen weer op te vullen. Alle 25 plaatsen blijven volgeboekt en de dag nadert. De laatste
afspraken worden gemaakt en dan is het EINDELIJK 22 augustus.
Om 5 uur rij ik thuis weg
en ga ik m’n vader ophalen die ook graag meewilde. 6.40 uur zijn we bij
van de Valk in Gilze-Rijen
en we zijn zeker niet de
eerste. Er staan al heel
wat mensen en auto’s
en we maken eerst even
een rondje over de parkeerplaats om van al dat
moois te genieten en benzinedampen op te snuiven. In de communicatie
was iets niet helemaal
goed gegaan want daar
staat te lezen dat we om
7 uur worden verwacht
om de clubtafel te bemannen en alle Cobra-leden
te ontvangen en te registreren en de bescheiden
uit te reiken maar als
we eenmaal binnen zijn,
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.....vervolg blz 24.....
blijkt dat we pas om 8
uur van start gaan.
Nou ja dan maar weer
buiten kijken waar
de parkeerplaats snel
volstroomt. In dat uur
vermaak ik me al prima
en m’n vader is al her en
der foto’s aan het maken.

Dan komt m’n maatje
Cor en Margret aan die
de Cobra Club vandaag
helpen met parkeren en
het vrijhouden van onze
parkeervakken als de
Cobra’s op de baan zijn. 25
Margret en Cor zijn ook
in opperbeste stemming
en hebben er ook zin in.
Dan komen de eerste Cobra’s de parkeerplaats op
rijden en kan het uitdelen van de bescheiden beginnen. M’n vader rijdt dan met Cor Verlinde naar het
vliegveld en Cor en Margret zijn ook al naar het vliegveld. Dan krijg ik berichten van Cobra’s die aan
de kant van de weg staan op weg naar Gilze-Rijen en zo zijn er 22 Cobra’s in plaats van 25 Cobra’s.
Dan mag ik ook met m’n sjoemeldiesel van VW naar het vliegveld. Als ik eenmaal m’n auto geparkeerd
heb moet ik eerst 10 minuten lopen naar het evenemententerrein maar dan kan het grote genieten
beginnen. Wat staan er weer mooie auto’s en wat lopen er weer veel verschillende mensen. Ronkende
en/of spinnende motoren, een orgastisch (excuses) orkest aan motorgeluiden, uitlaatgassen, hemel
op aarde.
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Op weg naar de baan en
de tribune, de Cobra’s
gaan zo van start. Dit
jaar zijn we ingedeeld bij
de Matra’s (met Bassie
en Adriaan Matra Rancho met aanhanger die
stapvoets rijdt) wat een
betere combinatie is dan
2 jaar geleden toen we in
de groep van de Engelse
voertuigen zaten waar
het wat drukker was
maar ook gemiddeld harder werd gereden door de
andere auto’s en de auto’s
elkaar in de weg reden.
De Matra’s zijn echter niet
zo snel en de Cobra’s kunnen de Matra’s makkelijk
inhalen en de Cobra-rijders kunnen dit duidelijk
beter waarderen dan 2
jaar geleden.

.....vervolg blz 25
De andere groepen komen ook voorbij en ook
rijden er dit jaat weer oude Formule-auto’s
rond. Het blijft toch spectaculair om zo’n Formule 1 auto te zien en te horen accelereren.

De Matra 640 V12 (schijnt de best klinkende
racemotor te zijn) geeft ook acte de présence.
Ik moet toegeven, het klinkt goed maar ik ben
toch nog meer een liefhebber van V8-geluid.

Tussen de sessies met auto’s door vliegen er
ook (hoe kan het ook anders) historische vliegtuigen en een leger-helicopter geeft ook nog
een showtje. Mooi en spectaculair om te zien
en te horen! Tsja en net als de vorige editie gaat
de dag snel voorbij en loopt de dag weer ten
26 einde.
Net als m’n vader heb ik ook genoten van de
dag en weer vol verhalen thuisgekomen. Ik
kijk alweer uit naar Classic Wings and Wheels
2017!
Groet Mickel
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EPS Uitlaten BV – T:0598-350.330 – E: info@uitlaten.com – W: www.uitlaten.com
USA Engine
USA Engines BV - T: 0598-350.335 E: info@usa-engines.com – W: www. usa-engines.com
Nieuwe Compagnie 23 – NL 9605 PX Kiel-Windeweer

Mini Cobra Club.....
Hallo cobravrienden,

Iedere gek z’n gebrek zeggen ze en ik heb er in ieder geval eentje en dat is de Cobra. Ik heb er veel
meer maar ik beperk me nu tot eentje. Alles wat op een Cobra lijkt (hoe kitscherig of afzichtelijk
ook) of waar het beeldmerk van Cobra op staat, moet en zal ik hebben. Dit gebrek heeft zijn
oorsprong in mijn tienerjaren toen ik op RTL Veronique bij het autoprogramma Autovisie een
Cobra brullend de straat uit zie en hoor rijden. Mijn liefde voor de Cobra is geboren en
daarmee mijn nieuwe gebrek.

28

Het begint met een folder en prijslijst van JPS in Zeewolde en 1 schaalmodel. Maar al gauw
worden het er 2 en een verzameling is geboren. Tot wanhoop en ergernis van toenmalige
vriendin dijt de verzameling al snel uit tot een overvolle vitrinekast maar ik heb er nog steeds
geen genoeg van. Ik heb met behulp van internet en magazines een lijst gemaakt van
modelbouw-winkels in het hele land en die worden afgestruind op zoek naar modellen die ik
nog niet heb. Dan komen de modelbeurzen aan de beurt en alles wat ik tegenkom en binnen mijn
budget valt wordt aan de gestaag groeiende verzameling toegevoegd. In het begin kom je met 1
modelletje thuis maar na een beurs te hebben uitgekamd, kom ik regelmatig met 10 of meer
modelletjes thuis en dan gaat het hard.

De vitrinekast is intussen ingeruild voor een Cobra-kamer. Dan is daar de opkomst van het internet
en webshops, marktplaats en eBay en ik verruim mijn verzameling met allerlei snuisterijen zoals
posters, bouwdozen, boeken, speldjes, bekers/mokken, lampen enz. Op een gegeven moment is een
verhuizing aanstaande en op dat moment zijn mijn vrienden even niet zo blij met mij want alles
moet worden versjouwd.
Tientallen dozen met Cobralia worden verhuisd en op zich is dat niet zwaar maar wel veel. Wat wel
zwaar en ook veel is zijn de veeeeeele autoboeken/magazines (ook niet cobra) en de krachttermen
en zweetdruppels komen mij van alle kanten tegemoet. In ons huidige huis heb ik de zolder geconfisqueerd en de rechte wanden worden bekleed met planken waar de modellen tenminste ruimte
hebben maar door mijn verzameldrift cq verslaving wordt de ruimte op de planken snel minder
want op Ebay is veel te koop dat in Nederland niet is te krijgen. Er komt maandelijks een vliegtuig
met schaalmodellen van alle maten, merken, kleuren en versies naar Koningsbosch.

Dan ga ik me ook meer toeleggen op speciale edities en gelimiteerde oplages en die zijn vaak alleen
maar in de Verenigde Staten te krijgen. Op een gegeven moment wordt er op internet een gelimiteerde serie schaalmodellen van de Cobra aangekondigd met de kleuren van de American Football
Clubs uit de hoogste divisie. Via Ebay weet ik alle versies naar mijn zolder toe te halen. Zeker weten
doe ik het niet maar ik denk dat ik de enige ben in Nederland (en misschien wel in Europa) die deze
serie compleet heeft. Er volgen meer gelimiteerde modellen en het topstuk van de verzameling is
een Cobra van Franklin Mint die is gemaakt van tin in de maat van 1:12. Het model weegt dan ook
ruim 8 kg en wederom gelimiteerd.
Ik ben ook zo gek dat als 1 model in 4 kleuren wordt uitgebracht, dat ik ze ook alle 4 moet hebben
en zo staat de teller momenteel op zo’n 400 modellen van diverse pluimage, van schaalmodellen die je op elke hoek van de straat kunt kopen tot aan exclusieve modellen die je eens in je leven
tegenkomt.

Maar de Cobra-zolder moet worden ontruimd vanwege gezinsuitbreiding en ik moet dus gaan (op)
ruimen. Mijn verzameling is te koop en zo hoop ik ruimte te krijgen voor een speel/bergzolder en
het geld te kunnen bijleggen op een 1:1 Cobra zodat mijn zoontje en ik straks samen kunnen gaan
rijden. De verzameling schaalmodellen zijn ook te ruil tegen een 1:1 Cobra ;)
Mvg,

Mickel Goossens
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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

HYPOTHEKEN | VERZEKERINGEN | PENSIOENEN | REGIOBANK

De Dam 51 l 4331 GG l Middelburg
0118- 616355 l middelburg@veldsink.nl

Cobra Club Nederland

25 jaar

In 2017 is het zover: de Cobra Club Nederland bestaat 25 jaar.
En dat willen we natuurlijk vieren!
Alleen is de vraag…hoe?

Daarom doen we bij deze een oproep aan alle leden om met ideeën te komen. Het
mooiste zou zijn als enkele leden het voortouw willen nemen om dit feit groots te

vieren en de organisatie op zich zouden willen nemen. Deze leden krijgen daarbij
natuurlijk volledige medewerking van het bestuur, inclusief de benodigde
financiële middelen, want de CCN is een
club van en voor de leden.
Dus laat je horen!
Mvg,

Bestuur CCN

info@cobraclub.nl

