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 € 9.495,= (*)
* 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
Helaas nemen we weer afscheid van een
redacteur van ons clubblad.
We hebben daarom dringend ondersteuning
nodig van gemotiveerde leden die zich willen
inzetten om een leuk clubblad te maken.
Zie hiervoor de oproep voor redacteur en/of
redactieleden verderop in deze Paper Snake.
Zonder leden geen clubblad, dus heb je zin en
tijd om je in te zetten voor onze vereniging: meld
je aan!
Deze keer vind je in de PS een artikel over hoe
je kunt omgaan met een navigatiesysteem als
je routes wil gaan rijden. In dit nummer vind je
het eerste deel, en later dit jaar zullen er nog
twee delen gaan volgen. Hierbij wil ik de KCC en
Ramon Koch bedanken dat wij deze artikelen
mogen plaatsen.
Verder hebben we een artikel van Cobra ́s op
Cobra ́s. Dit artikel hadden jullie nog van ons
tegoed. Door omstandigheden liet het wat op
zich wachten, maar het was het wachten waard.
Een bijzondere dag, zo ́n fotoshoot met zoveel
Cobra ́s
Onze dank aan Jeffery de Vries Humel voor het
artikel wat hij heeft geschreven over zijn twee
hobby ́s. Mogelijk herkennen sommige van ons
hun eigen Cobra in de schilderijen die hij heeft
gemaakt. Wil je je eigen Cobra laten vastleggen
door Jeffrey, neem dan contact met hem op via :
vhdesign@casema.nl.

Naast het al vele jaren ondersteunen van de
redactie en mijn taak als algemeen bestuurslid,
zijn er op dit moment op het persoonlijk vlak
nogal wat veranderingen gaande: een andere job
binnen het bedrijf waar ik al jaren werk. Maar
ook een ander huis, of moet ik zeggen: project.
Het pand heeft wat zaken die niet helemaal
van deze tijd zijn, stook technisch is het niet zo
handig als je door de dakpannen naar buiten
kunt kijken en als de verwarmingsbuizen aan de
buitenkant van het huis lopen. En het allerergste,
voor de Cobra is nog geen plaats. Maar hier gaan
we verandering in brengen.
Ik wens jullie alle weer veel leesplezier.
Tot ziens, Rocco Jansen
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Bestuursmededelingen:
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Van de Voorzitter

Van de Secretaris

Zo eindelijk weer een stukje schrijven voor
onze Paper Snake, niet dat ik zo’n schrijver
ben maar het betekend wel dat de winter ten
einde loopt.
Voor mij was het een fijne winter, lekker zacht
weer dus erg veel aan mijn cobra kunnen
werken en dan ook navenant opgeschoten.
Regelmatig schrijf ik hierover in ons smoelen
boek op het club forum maar ook op Facebook
post ik bij tijd en wijlen stukjes. Ik zag vooral
daar dat velen hun wintertijd goed besteed
hadden, en nu al weer volop aan het wachten
zijn op de lente met hopelijk een grandioos
voorjaar. Als bestuur van CCN hebben we ook
niet stil gezeten en ik merk dat we als club
langzaam actiever worden en in de auto/
oldtimer wereld steeds meer gerespecteerd
worden. Hieromtrent lees je meer in de stukken van mijn collega’s en het artikel betreffende KNAC/FEHAC.
Ik wens iedereen alvast komende tijd mooie
kilometers rijplezier en pas op met dit weer !!!
VR GROETEN Frank

Hallo allemaal,
Na een jaar Rocco meegeholpen te hebben met
de redactie, hebben we besloten dat ik Sjoerd ga
opvolgen als secretaris. Deze functie past beter
bij mij, en heb hier ook veel zin in.
Maar ik zal waar ik kan blijven meehelpen met
de redactie, zoals eigenlijk alle bestuursleden.
Ook ga ik de banden met de Fehac en de Knac
onderhouden. Zodat belangrijk nieuws ons als
autoliefhebber ook snel bereikt.
Zoals de meeste weten is de Cobra Club
Nederland lid geworden van de Fehac en de
Knac. Indien iemand op zoek is naar een goede
oldtimer of Youngtimer verzekering al dan niet
in combinatie met pechhulp, kijk eens bij de
Knac wat zij voor u kunnen betekenen. Zij hebben goede voorwaarden.
Als u lid wordt van de Knac en geeft aan dat u lid
bent van de Cobra Club Nederland, dan ontvangt
de Cobra Club een vergoeding van €12,50 en dat
is weer goed voor de clubkas.
We staan weer aan het begin voor hopelijk een
erg mooi seizoen, met mooie evenementen en
ander plezier. Ik zeg laat het voorjaar maar beginnen.
Groeten Mark

Van Algemene zaken
Als eerste wil ik namens het bestuur Sjoerd
Kusters bedanken voor alles wat hij heeft gedaan voor de CCN.
Zoals jullie in een voorgaande editie hebben
kunnen lezen, heeft hij zijn Cobra verkocht en
hij gaat zijn vrije tijd nu anders besteden.
We gaan hem vast nog tegenkomen!
In de vorige editie van de PS was het helaas
niet meer mogelijk om het stukje te plaatsen
met betrekking tot het overlijden van Willy
Lambrechts. Aangezien Willy voor heel wat
van onze leden de start was van het ͞Cobra
gebeuren͟, wilden we het alsnog plaatsen als
eerbetoon. De organisatie voor de ECM 2016
loopt op rolletjes, de deelnemers ontvangen
regelmatig een nieuwsbrief met allerlei info.
Vanuit Nederland gaan 23 Cobra ́s naar Engeland om over de prachtige wegen te coursen
en te genieten van het mooie landschap.
Een flink aantal!
De UK gaat zelf met 33 deelnemers aan kop,
maar dat was te verwachten. Ik zou zeggen tot
zondag 3 april op de ALV.
Hopelijk is er een grote opkomst, want we
hebben veel te bespreken.
Mvg, Rocco Jansen

Van de Penningmeester

Het 1e kwartaal is altijd weer een drukke tijd
voor mij. De contributieverzoeken versturen,
betalingen verwerken, herinneringen versturen, afstemming met de adverteerders, nieuwe
tarieven van de post en de drukker, enz. enz.
Maar gelukkig werken vele leden en de automatisering een beetje mee: op tijd betalen, wijzigingen van mailadressen doorgeven, mailmerge en
Excel-lijstjes helpen allemaal.
Ondertussen krijg ik weer wel een goed beeld
van de financiële situatie, en we mogen niet
klagen. Het ledenaantal lijkt te stabiliseren en
kan dit jaar mogelijk zelfs weer wat gaan
groeien. We hebben al 6 nieuwe leden dit jaar
mogen verwelkomen. En hoewel nog niet alle
contributie is ontvangen, tot het moment van
schrijven nog pas één afmelding.
Ook bij de adverteerders is al ruim 75% voor
dit jaar toegezegd, met goede vooruitzichten op
100%.
Qua kosten zijn we redelijk stabiel, verzendkosten van Post NL zijn voor losse post wel
aanzienlijk geworden, maar via partijenpost is
het te behappen.
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Mickel ontvangt de Paper Snakes voor België
en verstuurd die zelf bij een Belgisch postkantoor, dat scheelt op jaarbasis ca. 100,-!! Webdiensten, drukker, enz. zijn ook redelijk stabiel
(de nieuwe drukker vanaf de volgende uitgave
is zelfs goedkoper met gelijke kwaliteit)! Ik
ga op de ALV wel voorstellen om van bank te
veranderen. We betalen nu op jaarbasis ca.
200,- wat erg hoog is. Jullie inbreng hierover
op de ALV is van harte welkom.
Tenslotte zal binnenkort de opdracht voor de
ledenkaarten weer de deur uit gaan.
Jullie kunnen ze waarschijnlijk na de ALV
thuis verwachten per post, met een attentie!
Tot ziens! Ad van der Burgt
Van de Evenementenboer
Hallo Cobravrienden,
De “winter” ligt alweer achter ons en wat
is het koud geweest en ook met die bergen
sneeuw was er geen doorkomen aan. Maar
goed, de lente is begonnen en daarmee ook
bijna het Cobra-seizoen. Iedereen haalt z’n
Cobra uit de winterslaap en maakt een lentetoertje. De verbeteringen kunnen worden
uitgetest en we kunnen weer genieten. De
agenda bevat weer enkele leuke en mooie
evenementen en we hebben weer eens een
heus Cobra-weekend in het vooruitzicht. Voor
American Sunday op TT Assen, All American
Cars Drachten en Nationaal Oldtimer Festi val
hebben we weer entreekaarten beschikbaar
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gesteld gekregen dus wie daar naar toe wil die
kan zich melden bij events@cobraclub.nl. Er
komt nog een mail hierover overigens. Iedereen
een goed en veilig Cobraseizoen gewenst en tot
gauw!
Groeten Mickel
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Redactie/Redactieleden gezocht

Redacteur gezocht
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Vind je Paper Snake leuk om te lezen?
Het is nóg leuker om hem te maken!
Omdat Mark van Broekhoven gestopt is als redacteur, zoeken we een nieuwe vrijwilliger(s)
Wie helpt ons om 4x per jaar het clubblad te
maken?
Wat doet de redacteur?
- Spontaan binnengekomen kopij beoordelen
- Onderwerpen bedenken voor het clubblad
en leden vragen om daarover een stukje te
schrijven
- Zorgen dat de vaste rubrieken aangeleverd
worden - De binnengekomen kopij lezen en
waar nodig corrigeren
Wat doen de redactieleden ?
- Onderwerpen bedenken voor het clubblad
en leden vragen om daarover een stukje te
schrijven - Leden actief benaderen of zij een
stukje willen schrijven voor de PS of deze
leden daarbij helpen
Interesse:
Voor aanmelden of meer informatie kun je
contact opnemen met Rocco Jansen
via info@cobraclub.nl of 06-51501439.
De opmaak van de Paper Snake wordt door
Kika Elfers gedaan, dus je hebt geen speciale
software nodig.
Alleen een mail programma is als voldoende.
Opmerking: En als bijkomende voordeel, je
hoeft geen lidmaatschap te betalen voor de
CCN.
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Uit de oude doos
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R.I.P. Willy LAMBRECHTS.....
Op maandagmorgen 9 november 2015 is de zowel in de Belgische als in de Nederlandse Cobraclub
welbekende Willy Lambrechts overleden.
Hij was al enige tijd ernstig ziek en besefte zeer goed dat het einde in zicht kwam, ondanks het feit
dat hij nog maar 61 jaar jong was.
Willy is bij de meeste van ons in beeld gekomen als importeur van PILGRIM-Cobra’s voor België en
Nederland. Hij was in die hoedanigheid actief sinds 1993, aanvankelijk nog vanuit een loods naast
zijn huis in Zandhoven.
Samen met zijn echtgenote Marleen, die het vervaardigen van interieurbekleding, sportstoelen en
cabriokappen op zich nam, maakte hij menige liefhebber warm voor een bouwproject of desgewenst
een afgebouwde Cobra en gezien de prijs/kwaliteitsverhouding die hij hanteerde hoeft het dan ook
niet te verwonderen dat velen het atelier met een aankoopcontract verlieten.
Willy stond elke zelfbouwer daarna uitgebreid bij en was steeds beschikbaar met raad en daad.
In een later stadium van zijn carrière heeft hij zich ook nog beziggehouden met Porsche 356 Speedsters en een Cobra replica van eigen makelij op BMW-basis, de Anaconda.
Als je Willy bezig zag en hoorde in zijn atelier had je overigens nooit het gevoel dat geld verdienen
voor hem een eerste prioriteit was. Kitcars en Cobra’s in het bijzonder waren voor hem vooral een
passie, zijn lust en zijn leven, en dat hij daarmee de kost kon verdienen was meegenomen maar
kwam niet op de eerste plaats.

Tussen de bedrijven door was Willy ook de initiatiefnemer en medeoprichter van de COBRA CLUB
BELGIUM en hij was het enige lid dat vanaf het ontstaan in 2001 tot en met dit jaar ononderbroken
in het bestuur heeft gezeteld.

Velen onder ons hebben dank zij Willy het plezier van de bouw en het bezit van een bijzondere auto
die de Cobra is leren kennen en hebben vervolgens via de COBRA CLUB BELGIUM kennis gemaakt
met mensen die inmiddels hun vrienden zijn en met wie ze anders nooit in contact zouden zijn
gekomen.
Willy was met andere woorden voor de COBRA CLUB BELGIUM een “sleutelfiguur” in meerdere betekenissen van het woord!
Verder zullen wij ons Willy ook altijd herinneren als een bezorgde en toegewijde echtgenoot en
vader.
Zijn vrouw Marleen vond trouwens troost in de woorden die Willy in zijn laatste dagen heeft gesproken, namelijk dat hij vrede had met zijn lot omdat hij, hoewel zijn leven relatief kort was, er toch in
was geslaagd al zijn dromen waar te maken…
Als binnenkort de winter voorbij is en we weer de baan op gaan om in onze Cobra’s uit te waaien en
de stress van elke dag op luidruchtige wijze te verhakselen in onze side-pipes zullen we in de plaats
van een minuut stilte te houden de Cobra’s eens extra laten bulderen ter nagedachtenis van Willy.
Zo’n welverdiende ode zal hem hierboven ongetwijfeld doen glunderen…
Bedankt Willy, tot ziens en doe Caroll Shelby de groeten van ons!
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SPECIALIST IN REPAREREN, STRAKMAKEN EN SPUITEN VAN KUNSTSTOF CARROSSERIEN
SCHADE TAXATIE EN SCHADE REGELEN VOOR DE VERZEKERING.
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De Carburateurshop.....
De Carburateurshop is een jong bedrijf door mij opgestart in 2015.
De liefde voor inwendige verbrandingsmotoren gaat al ver terug naar mijn bromfietstijd en eigenlijk
is dat altijd zo gebleven. Mede hierdoor heeft dit uiteindelijk geresulteerd in de bouw van een Cobra.
(Waarschijnlijk kent een aantal van jullie mij nog wel). Mijn Cobra liep in eerste instantie niet
helemaal goed en na een advies van een “kenner” ben ik me nog meer gaan verdiepen in alle ins en
outs van carburatie.
Inmiddels heb ik mij gespecialiseerd in het onderhoud én de revisie van alle soorten carburateurs.
Ook het professioneel ultrasoon reinigen van de carburateur behoort tot de kerntaken van
de Carburateurshop.
Naast het carburateur gedeelte ben ik nu ook dealer van alle Forté producten.
Voor de Cobra die winterdag op stal staat is een fuel stabilizer eigenlijk onmisbaar.
De hedendaagse brandstoffen verouderen namelijk zo snel dat dit desastreus op een carburateur
kan inwerken. Met als bijzonder gevaarlijk dieptepunt: hangende vlotternaalden, de (elektrische)
brandstofpomp blijft pompen en in no time loopt de brandstof daar waar je het op een hete motor
absoluut niet hebben wil.
Het seizoen gaat weer beginnen, dus zorg er voor dat je carburateur goed nagekeken, eventueel
voorzien van nieuwe pakkingen, en schoon is zodat je probleemloos van de vele mooie ritten kunt
gaan genieten.
Wil je meer informatie of even langskomen, schroom niet om contact op te nemen.
De koffie staat klaar, eventueel met een Groningerkoek!!
Jan Koorn
www.carburateurshop.nl
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Cobra’s op Cobra’s ....
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Het is inmiddels al weer een tijd geleden dat we deze fotoshoot hebben gedaan.
Door allerlei omstandigheden is het er nog niet van gekomen om deze in de PS te plaatsen.
Het was indertijd Ron Gillot die in contact kwam met Richard Mastenbroek, en zo ontstond
het idee om een fotoshoot te doen van cobra ́s op Cobra ́s.
Het probleem is dat deze dieren niet echt goed te trainen zijn, ze gaan nou niet liggen als
je dat wil. En even goed in de camera kijken is er ook niet bij. Bovendien, als ze bedreigd
voelen kunnen ze vervelend bijten.
De eigenaar van de cobra ́s kan hier van meepraten, hij werd in januari 2013 gebeten en
heeft dit maar net overleefd. Toen Ron bij mij kwam met dit plan, was het zoeken naar een
geschikte locatie. Gelukkig was deze snel gevonden bij Autobedrijf Leemans, op dat moment was hun showroom boven nog niet volledig in gebruik. We konden daar in alle rust,
weg van bezoekers/klanten een fotoshoot houden. Aangezien mijn eigen Cobra niet de
goede kleur had om de shoot mee te doen (te weinig contrast met de echte cobra ́s) is de
hulp in geroepen van Anton Peeters.
Hij had als enige al een Cobra onder zijn motorkap. De eerste keer is de shoot geannuleerd,
maar een week later was iedereen er wel en Richard had twee van zijn cobra ́s meegenomen,
Naja annulifera is de donkere cobra en Naja kaouthia is de witte op de foto ́s.
Door kou, het was midden november, zijn de beide cobra ́s wat minder actief, maar we
moesten tijdens de shoot nog steeds gepaste afstand houden. Ook de fotograaf, Rob Smit,
die speciaal voor deze shoot was gekomen, moest op zijn tellen passen. Hij heeft gelukkig
erg veel ervaring met deze prachtige dieren, en hij wist perfect waar hij mee bezig was.
Na enkele uren van hard werken, staat het resultaat afgedrukt in deze Paper Snake, en zelfs
op de Centerfold. Persoonlijk moet ik zeggen, het zijn werkelijk prachtige en indrukwekkende dieren, maar niet voor mij.
Voor mij is een “echte” Cobra toch prettiger.
Mvg, Rocco Jansen
Met dank aan :

Autobedrijf Leemans – Raamsdonksveer
Rob Smit – Freeze fotografie - Lage Zwaluwe
Richard Mastenbroek – Ridderkerk
Frans de Winter – Utrecht
Ron Gillot - Enkhuizen
Anton Peters - Opheudsen

De Telegraaf, 25 januari 2013
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et Spoor bijster?

Deel 1

In een serie artikelen wordt navigatie met GPS-en van Garmin besproken. Als
navigatietoestel is Garmin geen onbekende bij de KCC leden. Voor een groot deel
is niet elke functie al even bekend als de andere, vandaar deze reeks artikelen.

18

Een greep uit de onderwerpen:
Installatie Basecamp
Functies en gebruik Basecamp
Kaarten laden op een GPS toestel
Routes, tracks en relatie met kaartma
teriaal
Routes downloaden en op een GPS t
oestel laden
Routes zelf maken en beschikbaar stel
len aan een community
De auteur zelf gebruikt een Garmin Montana
in combinatie met Basecamp. Dit zal de leidraad zijn voor praktische delen, maar verschilt niet wezenlijk met andere toestellen.
GPS gebruik dat verder gaat dan simpelweg
van A naar B komen via de kortste/snelste
weg, houdt vaak in dat er iets op een PC georganiseerd moet worden om de meest interessante weg te volgen. Garmin heeft voor dat
doel twee softwarepakketten:
• Mapsource ( afbeelding 1 )
• Basecamp ( afbeelding 2 )

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Mapsource is het pakket waarmee alles begonnen is, maar werd in 2009 opgevolgd door Basecamp.
De screenshots laten verschillen en overeenkomsten zien, en in de basis zijn beide pakketten
tot hetzelfde in staat. Mapsource is echter sinds
2011 niet
meer bijgewerkt en veel moderne toestellen zijn
niet of slecht bruikbaar met Mapsource.
Nieuwe functies op de toestellen, maakten het
noodzakelijk een nieuw pakket te ontwikkelen.
Tevens heeft Basecamp veel toevoegingen die het
werken makkelijker maken, zoals bijvoorbeeld
het verschuiven van route- en trackpunten.
Om te beginnen dowloaden wij Garmin Basecamp vanaf: http://www.garmin.com/nl-NL/
shop/downloads/basecamp
Daarna installeren we Basecamp door het gedownloade bestand te openen. Nadat de installatie voltooid is, starten we Basecamp. Dat
programma opent met een korte uitleg over de
functies.
In Basecamp zijn enkele zaken te onderscheiden:
• Links boven de bibliotheek met alle route verzamelingen ( afbeelding 3 )
• Links midden de gegevensoverdracht van/
naar de aangesloten GPS ( afbeelding 4 )
• Links beneden de inhoud uit de actieve verzameling ( afbeelding 5 )
• Bovenaan diverse werkbalken, waaronder:
- Tekengereedschap ( afbeelding 6 )
- Kaartfuncties ( afbeelding 7 )
- Bewerkingsgereedschap ( afbeelding 8 )
- Detailniveau en kaartproducten ( afbeelding 9 )
- Toesteloverdracht ( afbeelding 10 )
- Centraal in het oog uiteraard de gekozen kaart
( afbeelding 11 )
Deze werkbalken zullen in het vervolg van de
uitleg vaak gebruikt worden, met name de eerste
drie.
Basecamp kent twee methoden om een tocht in
beeld te brengen:
1.
Tracks
2.
Routes
Tracks worden met een zogenaamd kruimelspoor vergeleken.
PaperSnake 1, maart 2016
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Afbeelding 3

Afbeelding 4

Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9

Dit zijn losse punten die
Afbeelding 10
door een lijn zijn verbonden.
Grootste voordeel is dat een track nooit gerelateerd is aan de kaart of de route instelling.
Daardoor is een track het ideale middel voor uitwisseling van tochten en navigatie op twijfelachtig kaartmateriaal (denk aan (fiets)tochten over
slecht gedocumenteerde paden). Nadeel is dat
een track niet of met moeite bruikbaar is voor
navigatie op snelheid over gebaande wegen.
Routes zijn niet meer dan een verzameling punPaperSnake 1, maart 2016

ten waartussen een weg wordt gezocht. De weg
die gekozen wordt is afhankelijk van de kaart en
de gekozen route instelling. Grootste voordeel is
dat routes gebruik maken van navigatie instructies, de vriendelijke stem wijst de weg en het
scherm toont de afstand tot de volgende afslag.
Nadeel is dat de kaart en de gekozen instelling
samen bepalen hoe de route verloopt. Afwijkend van het principe van routes, zijn de zogenaamde “Directe” routes. Deze routes gebruiken
geen kaartdata en volgen daardoor niet de weg.
Deze directe routes geven wel navigatie info. De
Garmin toestellen echter sterk beperkt in het
aantal punten dat gebruikt mag worden.
Natuurlijk willen we graag een kaart op de achtergrond, zodat we ons kunnen oriënteren op de 19
omgeving. Kaarten zijn er in diverse uitvoeringen, betaald en gratis. Een belangrijk verschil is
echter het wel of niet routeerbaar zijn.
Routeerbare bevatten per afzonderlijke weg
data zoals: Soort weg (voetpad, snelweg etc),
max snelheid, rijrichting. Deze data wordt
gebruikt in het maken van de route. Zo is het
zonneklaar dat bij de routeringsinstelling “wandelen” geen snelwegen gekozen worden, en bij
“Auto” zal het fietspad niet gekozen worden.
Niet-routeerbare kaarten zijn slechts bruikbaar
als grafische achtergrond ter oriëntatie.
Deze kaarten bevatten geen wegdata en kunnen
niet gebruikt worden voor gebruik met routes. Niet-routeerbare kaarten vinden we vaker
als gratis download onder het OpenStreetMap
platform en als bijbehorende europese topografische kaart op sommige outdoor GPS toestellen.
Deze niet-routeerbare kaarten blijven buiten
beschouwing in deze serie artikelen.
Een GPS voor navigatie over de weg wordt altijd
geleverd met een kaart in het geheugen (Zumo

Afbeelding 11
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en Nüvi modellen), afhankelijk van het model
zelfs met levenslange updates.
Dit is altijd de City Navigator kaart van Garmin, prima kaart voor navigatie van A naar B
over bekende wegen. Routes van A naar B via
de snelste weg volgen echter meestal hoofden snelwegen, niet interessant voor een kit
dus. Kortste weg brengt ons meestal op doorgaande B-wegen wat ook niet altijd de leukste
keuze is. Zelf een route plannen op de kaart
kan natuurlijk wel op City Navigator.
Dat komt in een ander deel aan bod.
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Een zeer goed alternatief als kaart voor leuke
kitcar wegen is bijvoorbeeld de OnRoute
Motorkaart. Hier hebben slingerwegen met
mooie uitzichten voorkeur boven doorgaande
wegen. Deze kaart moet los aangeschaft
Afbeelding 12
worden voor €100-€150 (afhankelijk van de
regio). Voorkeur heeft de download versie
aangezien deze zowel op de GPS als de PC
gelijktijdig geïnstalleerd kan worden. De mSD
versie kan alleen in de GPS gebruikt worden,
of in Basecamp alleen als de GPS aangesloten
is. In het laatste geval is de kaart beschikbaar,
zei het iets trager in werking.
Elke kaart die in Basecamp beschikbaar is, en
ontgrendeld is voor een GPS, kan overgebracht
worden naar de GPS.
Via MapInstall in Basecamp, kan een kaart
of een deel ervan overgebracht worden van
Basecamp naar een GPS.
We starten eerst Basecamp, sluiten de GPS aan
en wachten tot deze gevonden is. Daarna via
menu Kaarten, Kaarten installeren MapInstall
( afbeelding 12 ) starten.
Afbeelding 13
Met de keuze “Doorgaan” worden alle kaarten
overgezet ( afbeelding13 ). Deze optie kan
gebruikt worden als de ruimte op de GPS hiervoor toereikend is. Meestal is een dergelijke
selectie niet nodig, en kiest men beter voor
“Aanpassen”. Nu is in MapInstall een keuzevenster zichtbaar, waarin de kaarten te kiezen zijn
( afbeelding 14 ).
Met de knop “Geavanceerde/Gedeeltelijke
installatie” kan er in de gekozen kaart nog een
selectie gemaakt worden voor zogenaamde
“Kaarttegels” ( afbeelding 15.1 en 15.2 ) die op
de GPS geïnstalleerd worden. In dit voorbeeld
is de “openmtbmap_belgium” hiervoor gekozen. In het scherm kan gezoomd worden, en
wordt de muis op de kaart geplaatst, lichten
de tegels geel op.
Afbeelding 14
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Afbeelding 15.1

Afbeelding 15.2
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Een geselecteerde tegel is zwart omrand en de
selectie wisselt per muistoets (toggle). Links
klikken is selecteren, rechts klikken op een geselecteerde tegel is de-selecteren. Slepen met
ingedrukte linker- of rechter muistoets om
een gebied te selecteren of te de-selecteren is
mogelijk. Zodra alle gewenste tegels gekozen
zijn, twee keer op “Installeren” klikken. MapInstall gaat nu de kaarttegels overbrengen
naar de GPS, dit kan enkele uren duren afhankelijk van de kaartgrootte.
In het volgende deel bespreken we alle ins-en
out’s rondom het maken en bewerken van een
route.

* Over de auteur:
Ramon Koch is 41jaar en woont samen met
Caroline in Maastricht. Is in het bezit van een
Westfield sinds November 2013. Daarnaast
buitensport liefhebber met als belangrijkste
hobby’s mountainbiken en wandelen, waarbij
de GPS steeds gebruikt wordt. Garmin gebruiker sinds 2007, gestart met een GPSmap60CSx,
gevolgd door een GPSmap62s samen met een
Nüvi765. Tegenwoordig onderweg met een Nüvi
3597 in de daily driver en een Montana 600
voor het overige vervoer.

Ramon Koch.
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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

Cobra’s in acryl .....
Wat u hier ziet en leest gaat over de combinatie van twee hobby’s: auto’s en tekenen.
Ik weet niet meer wat en wanneer er ‘t eerst
was: de auto’s of het tekenen.
Helaas zijn de tekeningen uit mijn kindertijd
niet bewaard gebleven en ik kan dus ook niet
meer achterhalen of naast het obligate huis,
de boom en de zon ook een auto op het papier
stond.
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Wel wist ik, zoals veel kleine jongetjes, al snel
het merk en het type van de auto’s die ik op
straat voorbij zag rijden.
Later, in de lagere school-tijd, werd de kennis aangevuld door onder andere de bekende
“FullSpeed”-plaatjes en de auto-advertenties
in de Saturday Evening Post en Life Magazine,
de Amerikaanse tijdschriften die mijn ouders
toen regelmatig kochten.
De, in de advertenties van toen, getoonde
modellen zoals van Ford, Chrysler en General
Motors en van inmiddels al lang verdwenen
merken zoals o.a. Hudson, Nash, Studebaker
en Packard werden toen nog niet altijd als
foto afgebeeld maar geschilderd als artist’s
impressions. Het behang in mijn kamer was
na verloop van tijd geheel bedekt met die
uitgeknipte en opgeplakte prenten. Hoewel ik
nu niet meer zoveel heb met die Amerikaanse
slagschepen is kennelijk dat beeld van die illustraties van toen wel ergens, in mijn geheugen ingeprent, blijven hangen.
Weer wat later, toen echte autotijdschriften
onder ogen kwamen en vooral na de introductie van Autovisie met onder andere artikelen over Italiaans autodesign en de verslagen
van de beurzen in Geneve en Turijn kreeg ik
vooral meer belangstelling voor de vormgeving van auto’s, meer dan voor de techniek.
In de HBS-tijd werden de schoolagenda’s dan
ook gevuld met heel wat autotekeningetjes
(die agenda’s zijn helaas ook verloren gegaan)
en ook werden wel eens schuchter wat tekeningen opgestuurd naar een auto-ontwerpwedstrijd, zoals in die tijd nog wel eens onder
lezers van autobladen werd uitgeschreven.
Een latere opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag
leidde echter niet naar auto-design maar
uiteindelijk naar architectuur.
Een studievriend in die tijd deelde dezelfde
fascinatie voor auto’s en design en in die tijd
werd dan ook heel wat papier gevuld met
PaperSnake 1, maart 2016
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“nieuwe ontwerpen”. In die tijd ( tussen 1960
en 1965) had ik een abonnement op het engelse Autosport Magazine en kochten we ook
wel het blad Road&Track. We lazen daarin over
de opkomst van de Amerikaanse musclecars
en over ene Carrol Shelby die een fraai gelijnde
Engelse sportwagen voorzag van wat anabolen
om daarmee de toen nogal overheersende Ferraris te lijf te gaan. Die Shelby Cobra’s maakten
op mij, ook vooral door hun wulpse en krachtige vormgeving, wel indruk.
Helemaal lyrisch werden we
van de Daytona Coupe, m.i.
nog steeds een van de fraaiste
racewagens ooit. Toen voorzag ik overigens nog niet dat
ik me er veel later door zou
laten inspireren.
Na studie en dienstplicht volgden huwelijk, vaderschap en
een drukke baan. Hoewel de
autobladen nog wel werden
gelezen was er geen tijd meer
voor het tekenen van auto’s.
Als architect had ik inmiddels
een ander onderwerp dat het
papier en de dagen vulde en
de hypotheek moest betalen.
Maar naast mijn belangstelling voor architectuur en m’n
liefde voor dat vak bleef toch
ook nog altijd een scheef oog
gericht op de autootjes en met
name op de vormgeving en
de schoonheid van een goed
ontwerp. Tegelijkertijd had ik
mede door mijn studie aan de
Kunstacademie veel belangstelling voor beeldende kunst
en met name voor de
realistische schilderkunst gekregen. Gegeven mijn aanleg
voor en lol in tekenen volgde
ik, veel later na mijn studie,
meerdere cursussen en workshops tekenen en schilderen.
Na mijn pensionering kwam
er weer tijd vrij voor zowel
het schilderen als de autohobby, het laatste resulterend
in de aanschaf van een sportwagentje, een Opel Speedster,
durf ik in dit gezelschap bijna
PaperSnake 1, maart 2016

niet te bekennen. Op het verlang-lijstje stonden
toen ook Donkervoort en Cobra maar helaas
waren die, althans voor een goede, boven budget.
Ondanks het afwijkend type auto kon ik me
evengoed toch aansluiten bij de Super Seven
Club, met de belofte ooit tot aanschaf van zo’n
soort auto over te gaan.
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..... vervolg blz 25.
Kijkend naar de auto’s tijdens de verschillende SSCN-clubmeetings, waar ook wel eens
Cobra’s aan meededen, leek het me een leuk
onderwerp om te schilderen.
Google je onder “automobile kunst” of “motoring art” dan kom je nauwelijks afbeeldingen
van zulke auto’s tegen. Wel veel van de obligate modellen van vooral bijvoorbeeld Ferraris
en Porsches.
Wat die vele sites en afbeeldingen op internet
ook wel laten zien zijn de talloze manieren
om auto’s als onderwerp uit te beelden.
Vooral voor het werk van de bekende Britse
illustrator Michael Turner heb ik veel bewondering. Als geen ander is hij in staat in zijn
werk ook beweging te suggereren.
26

Als “kunst” is het een moeilijk onderwerp.
Een landschap, stilleven of portret laat zich nu
eenmaal makkelijker aan de muur hangen.
Dus aan het beeld van alleen maar een auto,
hoe mooi ook van vorm en kleur, moet je
mijn inziens wat toevoegen om het totaal
aantrekkelijker te maken, ook voor de nietautofreak. Er moet nog wat meer te zien zijn
dan alleen die auto.
Om die reden plaats ik dan ook de auto op
een voorgrond en tegen een achtergrond: in
een bepaalde setting. Het gaat me er daarbij
uiteraard om de auto als hoofdonderwerp
neer te zetten, maar als een feitelijk mobiel
object daarvan toch ook loskomend. Dat bereik ik door de voorgrond en de achtergrond
een stuk binnen de
lengte van de auto te
begrenzen. Evenzo laat
ik, als het zo uitkomt,
de “voortbewegende
wolken” uit de achtergrond “weglopen”. Al
doende ontstaan zo als
het ware coulissen en
daardoor een dieptewerking.
Om het hoofdonderwerp nog meer te accentueren streef ik naar
een duidelijk contrast
in kleur tussen auto en
achtergrond. De witte
vlakken links en rechts
van de schildering maken dat het totaalbeeld
blond en fris oogt, niet
naar de randen dicht-

slibt en de focus op het onderwerp blijft.
Omdat ik het belangrijk vind dat de proporties
en beeld zo goed mogelijk kloppen en overeenkomen met de echte auto besteed ik veel tijd aan
de opzet en aan de afwerking en komt de techniek overeen met die van het fijn-schilderen. In
elk schilderij zit toch wel gauw een veertig tot
vijftig uur werk...
De eerste Cobra”s die ik schilderde waren die
van Steven van der Stroom en Hans Kok, waar ik
met heel veel plezier aan werkte en die ze beiden met enthousiasme ontvingen. Daarna zijn
er nog een aantal, tussen prenten van Sevens en
Donkervoorts in, gevolgd.
Indien gewenst werk ik ook wel eens in opdracht op basis van duidelijke foto’s en eventueel rekening houdend met bepaalde wensen,
maar wel altijd in de trant van het hier
getoonde werk (info: vhdesign@casema.nl).
Bij elk werk is het weer spannend hoe het zal
uitpakken. Het is erg leuk om te doen en het
geeft veel voldoening als het lukt om juistheid
van vorm, detail, materiaal-uitdrukking, diepte
en kleur goed te treffen.
Ik hoop dat bijgaande afbeeldingen laten zien
wat ik probeer te bereiken als die twee hobby’s
bij elkaar komen.
Jeffery de Vries Humel
vhdesign@casema.nl
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Oprichting en doelstelling
De Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs, kortweg FEHAC is in 1976 opgericht door een tiental clubs
voor klassieke personenauto‟s als belangenvereniging voor „Klassiek rijdend Nederland‟. De steeds strenger wordende
overheidsmaatregelen met betrekking tot het gemotoriseerd verkeer in het algemeen hebben soms juist voor de
historische voertuighobby verstrekkende gevolgen.
Voorbeelden van dergelijke overheidsmaatregelen zijn Houderschapsbelasting, kentekeneisen, technische eisen bij de
APK van voertuigen, invoerrechten en milieueisen. Zowel gezien vanuit de overheid als vanuit het clubcircuit zou het
niet prettig zijn als elke club afzonderlijk haar belangen t.a.v. dit soort regels bij de overheid naar voren zou brengen. De
statutaire doelstellingen van de FEHAC, die overigens bijna volledig op vrijwilligers basis functioneert, is dan ook “de
behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars en houders van voertuigen, die uit historisch
standpunt in stand worden gehouden en al wat daarmee in de meest ruimte zin verband houdt” (statuten FEHAC).
De FEHAC fuseerde in 1990 met de Vereniging van Clubs voor Klassieke Motorfietsen en Scooters (VCKM). De
FEHAC is vooral de laatste tien jaar fors gegroeid en kan al geruime tijd de representant van historisch rijdend
Nederland genoemd worden: er zijn momenteel 200 van de circa 300 auto- en motorfietsclubs lid van de FEHAC en die
200 clubs hebben samen 70.000 leden.
De aantallen groeien nog steeds. De clubs zijn onder te verdelen in algemene, regionale, merk-, type- en
soortgebonden verenigingen en variëren sterk in grootte: de grootste club heeft 4.000 leden en de kleinste enkele
tientallen.
Gesprekspartner overheid
Om haar doelstelling te bereiken stelt de FEHAC zich in de eerste plaats namens haar leden op als gesprekspartner
van de overheid. Dit omvat niet alleen de centrale overheid, ministeries, soms provincies en gemeenten, maar ook
instanties als de RVI, de RDW, Centrum voor Voertuigtechniek & Informatie en het Centraal Bureau
Motorrijtuigenbelasting. In het overleg ligt het accent op wet en regelgeving die de belangen van voertuigeigenaren kan
raken. Een voorbeeld: als de overheid zou besluiten dat alle auto‟s vanaf datum X moeten voldoen aan zeer strenge
uitlaatemissie-eisen, dan zullen bepaalde (m.n. historische) auto‟s daar nooit aan kunnen voldoen. Het rijden met die
auto‟s wordt dan in feite onmogelijk
gemaakt. In zo‟n geval zal de FEHAC zich sterk maken om uitzonderingen op zo‟n regeling voor bepaalde categorieën
voertuigen te bepleiten.
Een ander voorbeeld is geweest de bemoeilijking van het behoud van historische voertuigen door de invoering per
01/04/1995 van de Houderschapsbelasting. Gelukkig is er een schorsingsregeling gekomen die de eigenaar van
voertuigen weliswaar jaarlijks wat geld kost maar de voertuighobby niet onmogelijk maakt. Gaandeweg is de FEHAC als
volwaardig gesprekspartner geaccepteerd. Het is zelfs zo dat in veel gevallen vooraf de mening van de FEHAC
gevraagd wordt over maatregelen die in voorbereiding zijn. Gelukkig is het besef ontstaan dat clubs en particulier zeer
bewust een groot deel van het „rijdend cultureel erfgoed‟ in stand houden.
Bestuursstructuur FEHAC
De FEHAC behartigt de belangen van alle soorten historische voertuigen: personenauto‟s, motorfietsen, scooters,
rijwielen met hulpmotor, vrachtwagens, bussen, (ex-) militaire voertuigen, landbouwvoertuigen, caravans en
aanhangwagens. Deze voertuigsoorten hebben binnen de structuur van de FEHAC veelal elk een aparte commissie
waarin specifieke voor deze groep van belang zijnde onderwerpen worden behandeld. De commissievoorzitters zijn
tevens bestuurslid. Naast de voertuigcommissies kent de FEHAC nog een onontbeerlijke Juridische Commissie en is er
de Commissie Historische Ritten en Rally‟s die o.a. verantwoordelijk is voor de uitgifte van de Identity Cards (IC‟s) voor
historische auto‟s om mee te kunnen doen aan historische rally‟s, welke onder de FIVA-vlag verreden worden.
Internationaal
Wat de FEHAC is voor de Nederlandse Clubs, is de FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) voor de
federaties in de diverse landen. Veel internationaal geldende regelgeving wordt in Brussel door de Europese Unie
uitgevaardigd. De FIVA, waar de FEHAC ook bij is aangesloten, houdt daar de belangen van alle Europese „classic‟liefhebbers in het oog.
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Willekeurige lijst van FEHAC wapenfeiten
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•

Blauwe kentekenplaten blijven gehandhaafd op voertuigen van vóór 1978. Motorfietsen met een datum eerste
toelating t/m 31.12.1977 mogen ook een blauwe kentekenplaat voeren.

•

Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor klassieke voertuigen ouder dan 40 jaar. Overgangsregeling voor
klassieke voertuigen ouder dan 25 jaar en jonger dan 40 jaar, waarvoor het kwarttarief geldt, waarbij niet rijden
gedurende 3 wintermaanden.

•

Vanaf 1987 speciale series blauwe kentekenplaten voor alle import klassiekers met bouwjaar vóór 1973 en
voor personenauto’s uit de jaren 1973-1977.

•

Moderne voertuigeisen worden niet met terugwerkende kracht gehanteerd bij klassiekers.

•

Aangepast APK keuringregime voor voertuigen ouder dan 30 jaar. APK vrijstelling voor motorfietsen ten minste
tot het jaar 2020, mocht er daarna een APK regeling voor motorfietsen komen dan APK vrijstelling voor motoren ouder dan 30 jaar.

•

Regeling voor bezoek aan evenementen voor voertuigen zonder APK.

•

Formulering van standaardeisen die bij de taxatie van een klassiek voertuig horen.

•

Geen sloopverplichting voor voertuigen ouder dan 15 jaar.

•

Formulering van standaardeisen waaraan een goede oldtimerverzekering moet voldoen.

•

Terugdraaien van RDW maatregel in 2011 over afgifte van nieuwe kentekens voor klassieke voertuigen uit het
buitenland en voor ‘schuurvondsten’.
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PERSBERICHT
De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) stelt zich vanaf haar oprichting (1976) ten doel de
belangen te behartigen van de eigenaren en houders van historische voertuigen. Het gaat als regel om voertuigen
van 25 jaar en ouder. De FEHAC telt ruim 200 leden, Nederlandse verenigingen en stichtingen die samen circa
70.000 personen vertegenwoordigen. Al deze mensen spannen er zich er voor in om de historische voertuigen die
zij bezitten zijn in stand te houden, met inzet van kennis, kunde en tijd, en volledig uit eigen middelen. Zo zorgen zij er
voor, ondersteund door een hele bedrijfstak, dat er in Nederland een rijke en gevarieerde collectie historische
voertuigen behouden blijft; niet alleen personenauto’s, maar ook bromfietsen, motorfietsen, autobussen,
bedrijfsvoertuigen, legervoertuigen, aanhangwagens en tractoren. In haar 35-jarige bestaan is de FEHAC uitgegroeid
tot dé gesprekspartner van de overheid op het gebied van regelgeving voor klassiekers.
De FEHAC is aangesloten bij de FIVA (Féderation Internationale des Véhicules Anciens) en vertegenwoordigt de
sector wegvoertuigen in de stichting Mobiele Collectie Nederland.

Bunnik 9 januari 2013

Verruiming mogelijkheden blauwe kentekenplaten klassiekers
Een langjarige wens van de FEHAC achterban is in vervulling gegaan. Net als klassieke
personenauto’s kunnen voortaan ook klassieke motoren en bedrijfsvoertuigen met een
eerste toelating vóór 1978 een klassiek kenteken te krijgen.
Het is een aanpassing waar de FEHAC lang op heeft aangedrongen; het gelijktrekken van de
grens waarbij voor (import)voertuigen de speciale kentekens uit de klassiekerseries worden
uitgegeven. Deze speciale klassieker kentekenreeksen onderscheiden zich omdat er nog een
oude 2 letters + 4 cijfers combinatie wordt gegeven en de kentekenplaten zelf blauw mogen zijn
met witte letters.
Bij de personenauto’s gold die mogelijke uitgifte van klassieker kentekens voor alle
(import)auto’s met een eerste toelating vóór 1978, maar voor motoren en bedrijfsvoertuigen was
dat tot nu toe bij een eerste toelating vóór 1973.
De FEHAC vond en vindt dat dit verschil niet hoort te bestaan en wil dat alle categorieën
voertuigen (de brom- en snorfietsen uitgezonderd) een klassiekerkenteken krijgen als de eerste
toelating op de weg ligt voor 1 januari 1978.
Recent is met de RDW afgesproken dat er nu ook voor motoren en bedrijfsvoertuigen de
mogelijkheid komt om bij eerste toelating vóór 1978 een klassiek kenteken te krijgen. Die
voertuigen komen in dezelfde XX-YB-XX serie als de auto’s. De personenauto’s uit de periode
1973-1977 krijgen automatisch een kenteken uit de klassiekerserie. Bij de motoren en
bedrijfswagens zal dat alleen op speciaal verzoek gaan gebeuren.
Klassiekereigenaren kunnen al direct van deze regeling gebruik maken.

___________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie.
Meer informatie mbt de FEHAC, klassiekers en mobiel erfgoed vindt u op de FEHAC
website.
Hebt u nog vragen of behoefte aan meer informatie, neemt u dan aub contact op met het
FEHAC secretariaat, of met Bert de Boer via pr@fehac.nl

PaperSnake 1, maart 2016




T 030-6595370
E secretariaat@fehac.nl
I www.fehac.nl
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Taxaties volgens 7.960 BW



(voorheen art. 275 WvK)

Gerechtelijk beëdigd makelaar/taxateur in sportwagens en oldtimers
Rapport opgemaakt volgens FEHAC norm
Aangesloten bij: Verenigd Register van Taxateurs (VRT)

vanaf € 95,Ledenvoordeel:

Bij u aan huis € 140,-

Bij ons op de zaak ontvangt u
10 euro korting op vertoon van uw lidmaatschapskaart
Bronsweg 2-B
2401 MB Alphen a/d Rijn
www.steijntaxaties.nl

tel. 0172 - 42 15 44
fax 0172 - 42 15 38
info@steijntaxaties.nl

ING: 512.33.35
Rabo: 3868.23.596

K.v.K.: 28074292
Rekestnr.: 2286/90
BTWnr.: 808539772B01

HYPOTHEKEN | VERZEKERINGEN | PENSIOENEN | REGIOBANK

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

