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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In deze Paper Snake staat een mooi en uitgebreid reisverslag van Jacqueline en Peter Baten
over hun trip na de ECM 2015 in Spanje, alles
over de ALV 2016, en de introductie van het
Baume & Mercier Capeland Shelby Cobra 1963
horloge waarbij onze voorzitter Frank Gruwel en
ik aanwezig waren.
Voor de volgende PS zijn een paar artikelen
binnengekomen, onze dank hiervoor, maar bij
deze wederom het dringende verzoek naar onze
leden om copy aan te leveren. Zonder copy komt
er namelijk een moment dat er geen Paper Snakes meer op de mat vallen, en helaas is de laatste
jaren de spoeling erg dun geworden. Het archief
is leeg, we hebben geen reservemateriaal meer,
en de inbox wordt niet gevuld….
We hebben zo’n 220 leden. Als ieder lid nu eens
één maal in de vijf jaar een artikeltje aanlevert,
of een paar foto’s, kunnen we voorlopig weer
prachtige clubbladen maken. Het zou toch werkelijk zonde zijn als er geen blad meer gemaakt
kan worden? Ben je zelf geen goede schrijver?
Vraag dan hulp aan iemand die deze kwaliteiten
wel heeft, of stuur eens wat foto’s in van je auto
of van een rit. Tips voor mooie routes zijn overigens ook welkom, of adressen waar je lekker
kunt eten en intussen je Cobra veilig kunt laten
staan.
De redactie kan overigens ook nog steeds ondersteuning gebruiken, deze vacature is nog niet
opgevuld.
Mvg,
Waarnemend redacteur
Rocco Jansen
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Bestuursmededelingen:
Van de Voorzitter
Van Algemene zaken
Van de Secretaris
Van de Evenementenboer

je een ‘normale’ consumptie kunt bestellen.
In juni zal ik er zelf niet zijn, ik ga er twee weken
tussenuit. Als jullie deze Paper Snake ontvangen,
zal ik wel weer terug zijn, dus
mogelijk tot ziens op de pubmeeting in juli!
Met vriendelijke groeten,
Ad van der Burgt

Van de penningmeester

4

Een korte update deze keer. De ledenkaarten
zijn verstuurd, als het goed is heeft iedereen
deze ontvangen met een mooie badge erbij.
Ook is de contributie afgerond,
uiteindelijk hebben 4 leden dit jaar aangegeven hun lidmaatschap per begin 2016 te
stoppen en zijn 2 leden onbereikbaar
gebleken of hebben na contact nog steeds niet
betaald. Hun lidmaatschap is geroyeerd.
Ook hebben 3 leden aangegeven per eind
2016 te willen stoppen. Totaal dus 9 leden
verloren. Daar tegenover staan gelukkig ook
aanmeldingen, sinds begin dit jaar al 8.
Aangezien er nog wel enkele aanmeldingen te
verwachten zijn, blijven we mooi op peil.
Voor het overige is er weinig te melden.
We hebben een goede afspraak gemaakt met
De Verdraagzaamheid voor de consumpties,
als lid ontvang je van één van de bestuursleden ter plaatse een consumptiebon waarmee
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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

ALV Sfeerverslag .....
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EPS Uitlaten BV – T:0598-350.330 – E: info@uitlaten.com – W: www.uitlaten.com
USA Engi
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

ALV presentatie 3 april 2016 .....

2.	
  Secretaris	
  
Algemene	
  Ledenvergadering	
  
3	
  april	
  2016	
  
Tachyon	
  Motorsport	
  

•
•
•
•

Neem	
  het	
  stokje	
  over	
  van	
  Sjoerd	
  
Contactpersoon	
  voor	
  KNAC	
  en	
  FEHAC	
  
Vergaderingen	
  van	
  KNAC	
  en	
  FEHAC	
  bijwonen	
  
Blijf	
  op	
  de	
  uitkijk	
  naar	
  kopij	
  voor	
  de	
  Papersnake	
  

• Oproep	
  smoelenboek	
  /	
  ledenvoordeel	
  
• P.S.	
  smoelenboek	
  is	
  afgeschermd	
  
	
  

Welkom	
  

ALV  3  april  2016  

1  
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Agenda	
  
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.	
  Penningmeester	
  

Opening:	
  voorzi1er	
  -‐	
  Frank	
  
Secretaris	
  -‐	
  Mark	
  
Penningmeester	
  -‐	
  Ad	
  
Evenementen	
  -‐	
  Mickel	
  
Redac?e	
  –	
  Mark	
  /	
  Rocco	
  
Algemene	
  Zaken	
  -‐	
  Rocco	
  
Bestuursleden	
  (her)verkiezen	
  
Rondvraag	
  +	
  Ingebrachte	
  stukken	
  
Slui?ng	
  	
  

ALV  3  april  2016  

• Ledenbestand	
  
• CCN	
  2015	
  ﬁnancieel	
  
• Begro=ng	
  2016	
  

1  

ALV  3  april  2016  

1.	
  Voorzi)er	
  

1  

Ledenmuta)es	
  2015	
  

• Cobra:	
  van	
  kitcar	
  naar	
  old7mer	
  
• CCN	
  van	
  vriendengroep	
  naar	
  club	
  van	
  eigenaren	
  
en	
  bewonderaars	
  
• CCN:	
  dienstverlenend	
  en	
  ondersteunend	
  
• beperkt	
  aantal	
  ac7eve	
  leden	
  

•
•
•
•
•
•

aanmeldingen:	
  16	
  
afmeldingen:	
  13,	
  waarvan	
  2x	
  overlijden	
  
geroyeerd	
  wegens	
  niet	
  betalen:	
  1	
  
totaal	
  muta)e:	
  2	
  leden	
  meer	
  
ledenbestand	
  per	
  31-‐12-‐2015:	
  218	
  
Cobra’s	
  per	
  31-‐12-‐2014:	
  240*	
  
*	
  dubbeling?	
  gegevens	
  niet	
  100%	
  

	
  

ALV  3  april  2016  

1  
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1  
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bijzonderheden	
  

4.	
  Evenementen-‐coördinator	
  

• adverteerders:	
  
-‐	
  vrijwel	
  constant,	
  banner	
  op	
  forum	
  ‘gra=s’	
  
-‐	
  factura=e	
  in	
  maart	
  2016,	
  ondertussen	
  ±	
  betaald	
  
Papersnake:	
  incl.	
  verzendkosten	
  
• kerstgeschenk:	
  verkopers	
  ‘niet	
  thuis’,	
  in	
  2016	
  wel	
  
gelukt.	
  Wordt	
  met	
  ledenkaarten	
  verstuurd.	
  
• dona=e:	
  KNAC	
  vergoedt	
  12,50	
  per	
  nieuw	
  CCN-‐lid	
  
• onvoorzien:	
  rouwboekeMen	
  
• bankkosten:	
  andere	
  bank?	
  ca.	
  200	
  wordt	
  ca.	
  60	
  

2015	
  
Pubmee9ngs	
  
	
  Peel	
  en	
  Meijerijroute	
  19	
  april	
  
19	
  april
14	
  juni
	
  Oostelijke	
  CCN	
  rit	
  Frank	
  
	
  Old9merdag	
  Lelystad,	
  50	
  jaar	
  Cobra	
  
21	
  juni
	
  Classic	
  Wings	
  and	
  Wheels	
  
22	
  aug
	
  Ecm2015	
  Barcelona	
  	
  
4-‐6	
  sept
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1  

kascommissie	
  

1  

4.	
  Evenementen-‐coördinator	
  

• posi,eg	
  resultaat	
  wordt	
  aan	
  reserves	
  toegevoegd	
  
• Dick	
  Vesters	
  en	
  Rob	
  de	
  laat	
  hebben	
  de	
  winst-‐	
  en	
  
verliesrekening	
  en	
  balans	
  gecontroleerd	
  
• nieuwe	
  kascommissie	
  2016	
  

2016	
  
Pubmee9ngs	
  Zaltbommel	
  
	
  Wes@riese	
  dijken	
  en	
  dorpenroute	
  
24	
  april
27-‐29	
  mei 	
  Zeelandweekend	
  
	
  Ecm2016	
  UK	
  Hayling	
  Island	
  
2-‐5	
  sept
	
  Omloop	
  van	
  Limburg	
  
25	
  sept
	
  
Wie	
  heeO	
  nog	
  een	
  rit?	
  
American	
  Sunday,	
  Na9onaal	
  Old9mer	
  Fes9val	
  kaarten	
  beschikbaar	
  

ALV  3  april  2016  
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7.	
  Bestuursleden	
  
	
  
statutaire	
  termijn:	
  6	
  jaar	
  
	
  
direct	
  herkiesbaar	
  
	
  

..... vervolg blz 9.

4.	
  Evenementen-‐coördinator	
  
2017	
  
	
  
Cobra	
  Club	
  Nederland	
  1992-‐2017	
  
25	
  jarig	
  bestaan	
  
Wie	
  heeB	
  interesse	
  om	
  in	
  de	
  organisaCe	
  deel	
  te	
  
nemen?	
  
Ideeën	
  om	
  dit	
  evenement	
  in	
  te	
  vullen?	
  
	
  
	
  
	
  
	
  ALV  3  april  2016  
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• vacant	
  

•
•
• geen	
  a5redende	
  bestuursleden	
  
• 1x	
  func:ewisseling	
  redacteur	
  →	
  secretaris	
  
• vacature:	
  redac:eversterking	
  

1  

	
  
	
  
	
  
5.	
  Redac-e	
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8.	
  Rondvraag	
  +	
  WVTTK	
  
• 	
  Vragen?	
  

1  

	
  
	
  
	
  
6.	
  Algemene	
  
	
   zaken	
  
Ondersteuning	
  bij	
  het	
  m	
   aken	
  v/h	
  clubblad	
  
Beantwoorden	
  emails	
  mbt	
  aanschaf	
  kit	
  of	
  Cobra	
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9.	
  Slui(ng	
  

•
•
• Gezocht	
  :	
  Ar@kelen	
  voor	
  de	
  PS	
  

	
  	
  

Bedankt  voor  jullie  komst  
en  

• 427	
  vs	
  003	
  

ALV  3  april  2016  

ALV  3  april  2016  

tot  ziens  op  de  volgende  meeting!  

1  
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Notulen ALV CCN 3 april 2016.....
Agenda
•
•
•

Opening : voorzitter Frank
Secretaris: Mark, Penningmeester: Ad, Evenementen: Mickel, Redactie: Rocco/Mark,
Algemene zaken: Rocco
Rondvraag en ingebrachte stukken & Sluiting

Opening voorzitter Frank

Voorzitter bedankt Tachyon voor het goede ontvangst en de leden voor de goede opkomst.
1- Er ontstaat langzaam een verschuiving voor de Cobra van kitcar naar oldtimer. Er is weinig aanwas van nieuwe leden, alleen een verschuiving. Er is ook weinig nieuwe bouw van auto’s.
Hierdoor zal de club bij ongewijzigd beleid waarschijnlijk niet verder groeien.
De club ondergaat een verandering. Er zullen wel langzaam steeds meer bewonderaars komen.
2- CCN kan meer als dienstverlener optreden.
Vraag uit zaal: Hoe gaan we deze verandering doorvoeren?
Antwoord: De bal is opgeworpen. Graag hierover brainstormen. Hoeveel eigenaren zijn er in de
club?: Ongeveer 150 eigenaren van een Cobra.

Secretaris Mark
Mark stelt zich voor. Hij zal Sjoerd opvolgen als secretaris. Mark gaat de banden met de Fehac en
de Knac onderhouden. Mark zal ook evt. met een ander bestuurslid de Alv van de Knac en de Fehac
bijwonen. Mark blijft zijn ogen en oren openhouden voor redactie stukken. Oproep aan leden: stel
je voor op het smoelenboek en denk aan het leden voordeel als je een bedrijf weet die zich daarvoor
open stelt.
Vraag zaal: Is het handig om een template te ontwikkelen die leden kunnen gebruiken ?
Antwoord: Ja goed idee. Is op dit moment van schrijven al gerealiseerd door Rocco.

Penningmeester Ad
Nieuwe aanmeldingen 16, afmeldingen 13 + 1 royement, uiteindelijk groei 2 leden, aantal leden 218
Aantal Cobra’s in database in totaal 240, maar deze gegevens zijn niet 100% [dubbelingen mogelijk]
Kerstgeschenk is dit jaar verlaat, maar komt later dit jaar met de ledenkaart.
Voorstel: Andere bank. Kosten nu zijn €200 en kan naar ca €60.
Nu ABN, andere bank voor niemand een bezwaar.
Als je lid wordt van de KNAC en aangeeft bij aanmelden dat hij lid van CCN is, dan vergoedt de
KNAC €12,50 aan de club.
Kascommissie Dick Vesters en Rob de Laat hebben de kascontrole gedaan. Zij stellen de vergadering
voor om decharge te verlenen aan het bestuur, de vergadering stemt daarmee in. Dick bedankt Ad
voor de goede inzet. Nieuwe kascommissie Rob de Laat en Koos Thiessen
Club staat er financieel gezond voor en er is een behoorlijk budget [€10000] om in 2017 het 25
jarig jubileum te vieren.

Events Mickel

2016 is een rustig jaar wat de kalender van nu betreft. Er is nog ruimte voor een aantal
evene-menten. De agenda staat op het forum. Alle pub-meetings blijven in Zaltbommel.
Marcel blijft de rit ernaar toe organiseren vanuit Amersfoort, iedereen is welkom om aan te sluiten.
Oproep af er nog meer ritten zijn. Er zijn nog kaarten voor American Sunday en Nationaal Oldtimer
festival.
Frank kijkt of het mogelijk is om een rit te organiseren op de grens met Duitsland. Peter Meijers
stelt het 7e Zeeland Weekeinde voor, die wordt gehouden op 27/28/29 mei 2016. Hier komt nog
een mailing van. Ook met lijst hotels. Bij overnachting in Middelburg kan de Cobra bij Peter gestald
worden.
PaperSnake 2, juni 2016
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..... vervolg blz 11
Cobra club 25 jaar. Alle hulp is welkom, budget €10000. Nu is het een blanco sheet.
Er melden zich onderstaande leden aan voor een werkgroep voor het jubileum 25 jaar CCN 2017
•
Frans Spekking, Rob de Leeuw, Dib Wisboom, Marcel Brenninkmeijer & Gert de Beer

Redactie > Vacant

Rocco neemt voorlopig waar. Er is een nieuwe drukker, deze maakt het veel eenvoudiger om het
blad te maken. Erg veel tijdswinst in de laatste fase voor het drukken [uploaden pdf]. Papersnake
zal voortaan in envelop verstuurd, want er raken er nu regelmatig zoek.
Dringende oproep voor de redactie of meerdere redactieleden. [erg weinig animo]

Algemene zaken Rocco
Rocco vraagt om ondersteuning voor het verzamelen van artikelen.
Er zijn best veel verhalen op het forum, schrijf er iets over. Er is helaas weinig reactie en animo.
12

Bestuursleden [her]verkiezen
Er zijn geen aftredingen. Er is één wisseling van bestuurslid, Mark word secretaris.

Rondvraag
Geen vragen.

Sluiting
Voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid.

Redacteur / Redactieleden gezocht!
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 redactieleden ?
- Onderwerpen bedenken voor het clubblad en leden vragen om daarover een stukje te schrijven
- ………………………………………………
De opmaak van de Paper Snake wordt door Kika Elfers gedaan, dus je hebt geen speciale software
nodig.
Interesse : Voor aanmelden of meer informatie kun je contact opnemen met Rocco Jansen via
info@cobraclub.nl of 06-51501439.
Opmerking: En als bijkomende voordeel hoef je geen lidmaatschap te betalen voor de CCN.
PaperSnake 2, juni 2016

SPECIALIST IN REPAREREN, STRAKMAKEN EN SPUITEN VAN KUNSTSTOF CARROSSERIEN
SCHADE TAXATIE EN SCHADE REGELEN VOOR DE VERZEKERING.

BAUME & MERCIER

O

nlangs werd de club uitgenodigd om bij de introductie te zijn van
de nieuwe van de “Baume & Mercier Capeland Shelby Cobra
Limited Edition”, een exclusief horloge. Ditmaal is het horloge
gebaseerd op de Shelby Cobra 289 CSX2128, die in maart 1963
de 12 uur van Sebring reed. De introductie vond onlangs plaats bij Schaap &
Citroen, op de PC Hooftstraat in Amsterdam.
De firma had er zelfs
voor gezorgd dat er een
echte Shelby Cobra
(van David Hart) voor de
deur geparkeerd stond.

14

B

eschrijving van het horloge :

Vorig jaar lanceerde Baume &
Capeland Shelby Cobra Limite
wordt dit horloge opnieuw gelanceerd m
maar eveneens gelimiteerd, ditmaal tot 1

PaperSnake 2, juni 2016

BAUME & MERCIER

M

en had een prachtige vitrine ingericht,
waarin het bijzondere horloge in de
twee beschikbare varianten te bewonderen was.

Later op de avond kreeg ik de kans om er één om
mijn pols te doen (nee, helaas geen foto´s van
beschikbaar). En ik moeten zeggen: je ziet, voelt
en merkt de kwaliteit van een dergelijk horloge wel
degelijk.
Even, heel even kwam het in me op om een exemplaar van dit schitterende uurwerk aan te schaffen,
maar ik vrees dat dit thuis niet echt gewaardeerd
zal worden….

15

Mercier voor het eerst de
ed Edtion. Dit jaar (2016)
met een geheel nieuwe logo
1963 stuks.

A

ls speciale gast was Alexandre Peraldi aanwezig, de Design Product
Director van Baume & Mercier.
Frank Gruwel en ik hebben een tijdje met hem gesproken en hij liet
ons via een schetsbord zien hoe de elementen van deze Cobra in
het horloge verwerkt waren. We kregen inzicht hoe hij tot dit speciale design
was gekomen.

PaperSnake 2, juni 2016

BAUME & MERCIER

D

e nieuwe Capeland Shelby ® Cobra vertegenwoordigd Shelby’s vertrouwen en uithoudingsvermogen, in combinatie met puur design en een ongeëvenaarde precisie.
Dit horloge uit de Capeland familie is geïnspireerd op de prestaties van de Cobra en combineert
dit met een Zwitsers mechanisch uurwerk welke staat voor kwaliteit en perfecte nauwkeurigheid.

De achterzijde van de horlogekast is gegraveerd met de naam van de collectie, evenals de woorden
“One out of 1963”, dit heeft betrekking op de gelimiteerde oplage en het jaar waarin Cobra’s eerste
overwinning plaatsvond op het Amerikaanse kampioenschap. Als een laatste eerbetoon is aan de
achterzijde op het saffierglas racenummer: N ° 15 afgebeeld.
Al deze elementen maken de nieuwe Capeland Shelby ® Cobra tot een uniek horloge.
Dit unieke chronograaf horloge is verkrijgbaar met een zwarte alligatorband met een gele rubberen
binnenzijde of met een geheel zwarte rubberen band, beiden uitgevoerd met een vouwsluiting.
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Met vriendelijke groet,
Rocco Jansen
•
•
•

www.baume-et-mercier.com
facebook.com/baumeetmercier
twitter.com/baumeetmercier
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Na al een paar keer verhalen gehoord te hebben maar zeker ook gelezen te hebben van andere
Cobrafanaten die een ECM bezocht hadden, hebben we voor het eerst aan de voor ons bijna thuiswedstrijd (20km afstand) zijnde ECM 2012 in Venray deelgenomen. Voor dat weekend had ik nog
een van de ritten uitgezet die onder andere door de Roertunnel ging ( vanwege het geluid) uitgezet
en daarnaast nog wat hand en spandiensten verricht . Het sfeertje van gelijkgestemde
Cobrafanaten sprak ons erg aan. Het was destijds een prachtig weekend dat veel indruk heeft gemaakt op ons en smaakte naar meer. In 2013 en 2014 hebben we nog geprobeerd om het geregeld
te krijgen om ook aan die ECM’s deel te nemen maar dit lukte ons destijds nog niet.
Begin 2015 hoorden we dat het ECM in Spanje gehouden zou worden. Omdat we van 2003 t/m
2009 ieder jaar naar Spanje naar de Costa Brava op vakantie gingen en het ECM nu in bijna
hetzelfde gebied zou zijn en bovendien de kinderen ook niet meer mee op vakantie gingen, begon
het bij ons te kriebelen. In ieder geval waren we al van plan om ipv de tot dan gebruikelijke 4 weken op te splitsen in 2 vakanties van 2 x 2 weken, dus besloten we ons definitief aan te melden bij
de twee Spaanse organisatoren.
Voorbereidingen Cobra
Omdat we zo’n voor ons verre reis van 3500-4000km zouden gaan maken, iets wat we in de 19
jaar die ik de Cobra heb nog nooit gedaan hadden, was het toch nog eens nodig om alles na te lopen. Zo heb ik een nieuwe aandrijfas gekocht om dat deze al een tijdje iets geluid maakte.
Na een flinke zoektocht had ik een gereviseerde as gevonden en uiteindelijk gemonteerd.
Bij de stuurinrichting de rubber machete vervangen omdat deze bij de apk was afgekeurd en het
zaakje ook gelijk maar uit laten lijnen. De ruitenwissermotoraandrijving zat ook al een tijdje niet
meer helemaal lekker vast , dus dit ook maar eens goed vastgezet. Bij de Halibrands zat 1 spinner
niet meer goed vast , dit opgelost door 1 maatje grote inbusboutjes te monteren.
Nieuwe olie en oliefilter gemonteerd/vervangen en koelvloeistof bijgevuld.
Hoewel we een redelijk grote kofferbak hebben (Pilgrim MK3) maar ook de directeur (Jacqueline)
mee ging wilden we een extra koffer meenemen die dan op het kofferdeksel zou moeten komen.
We hadden thuis een nog echt leren koffer van 50 jaar oud waar we tot dan toe onze carnavalsspullen in bewaarden. Dit koffer paste mooi bij de Cobra en zou ons extra reiskoffer worden.
Dus op zoek naar een kofferrekje, gevonden en besteld. Omdat ik geen gaten wilde boren in de
kofferdeksel heb ik een kofferdeksel van andere Cobra gekocht van een schade Cobra uit Duitsland.
Helaas paste deze niet omdat die van en MK2 bleek te zijn. Na enkele twijfel toch maar het
bestaande kofferdeksel gebruikt en 4 gaten erin geboord, pfff. Twee leren broekriemen gekocht in
de kleur van het koffer zodat het koffer mooi strak bleef zitten op het rekje.
Vanwege de te verwachten extra bagage en dus kilo’s was de verwachting dat de achterwielen
zouden gaan aanlopen tegen de spatborden, die was iets wat nu al vaker gebeurde maar nog erger
zou gaan worden. Omdat ik instelbare schokdempers heb (Spax) had ik de mogelijkheid de veren
achter iets hoger te stellen. Als test twee kratten Hertog Jan achterin gezet en ff wat drempels
opzoeken om te testen, proef geslaagd. Extra nog een paar bumpstops gekocht. Helaas waren bij de
1e aangeschafte set de rubbers te dik. Daarna een 2e versie gekocht en dit paste gelukkig wel .
Voor de pauze momenten voor onderweg hebben we twee erg lichte klapstoeltjes van maar 2,7kg
per stuk bij de Vrijbuiter gekocht, hoe vol wil je je kofferbak vullen !
Dan nog de proefpassing, waarbij we alles wat we wilden meenemen vooraf hebben uitgeprobeerd
en de kofferbak en reiskoffer te stoppen en gelukkig alles kon erin.
Voorbereidingen reis
Ik had nog oude Michelin kaarten van Frankrijk en één van Spanje liggen. Op deze kaarten heb
je wegen staan die groen gearceerd zijn. Ze geven hiermee de bijzondere en mooie toeristische
routes aan. De route die ik had uitgezet had ik zoveel mogelijk gebaseerd op deze wegen. De route
had ik opgedeeld in het eerste stuk (1e dag 600km) autosnelweg en van daaruit zoveel mogelijk
binnendoor op de route zonder snelweg of tolwegen. Per dag zouden we 250-300km maximaal
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gaan rijden om ons niet te hoeven haasten, tijd om te stoppen te hebben of om onvoorziene pechgevallen op te vangen. Omdat de eerste dagen van eind nog in de Franse vakantie zouden vallen en
we nog niet bekend waren met de wel/niet beschikbaarheid van Franse Chambre d’hotes(= franse
B&B) wilden we voor de vrijdag t/m zondag alvast drie Chambre d’hotes vooraf boeken. Daarna
zouden we per dag bekijken wat we zouden doen.
Uiteraard zouden we onze slaapplaatsen in Sitges vooraf wel moeten boeken en hebben we uiteindelijk een hotel op een golfcomplex aan de rand van het stadje geboekt.
Onderweg zou het alweer wat kouder zou kunnen zijn, dus hebben we ons elk een leren vliegermuts gekocht met bijbehorende pilotenbril.
De reis
Vrijdag 28 augustus

21

Vertrek om 9.00 met lekker droog weer maar helaas geen zonnetje. De rit loopt via de Belgische
Ardennen naar uiteindelijk Dijon geheel over de autosnelweg, ongeveer 600km. Het was al redelijk
fris in Ardennen, na ongeveer 2,5 uur voor de verwachtte aankomst hebben we onze 1e regenbui
gehad. Na eerst een 1 uur zonder kap gereden te hebben, hebben we na 1 uur toch de kap erop
gezet. Half uurtje voor de aankomst kon gelukkig toch weer het dak eraf. Een eerste veilige
aankomst om 16.00 bij Chateau Plombières volgde in het plaatsje Plombières de Dijon bij de
gastvrije eigenaren Jean-Claude en Colette in hun prachtige Chambre d’hote met 5 kamers en mops
hondje genaamd Le Baron. Snel de mooie sfeervolle kamer ingericht , ff opfrissen, gemakkelijke
kleren aan en op hun sfeervol terrasje mijn 1e Franse biertje, Jacky (Jacqueline) een wijntje en
verder een chippie erbij heerlijk, Vivez la vie.
’s Avonds in een op korte loopafstand gelegen en door de eigenaren aanbevolen Pizzeria hebben
we lekker gegeten. Na terugkomst met andere gasten die daar hun table d’hote genoten hadden
hebben we buiten op het terras nog een door Colette vers gebakken tarte aprikot gegeten gevolgd
door ijs. Wijntje erbij wie doet je wat.
Zaterdag 29 augustus
Na van een heerlijk uitgebreid ontbijt verorberd te hebben, was het tijd om af te rekenen. Maar
hebben we gelijk een kamer gereserveerd voor als we over 2 weken weer naar huis zouden rijden,
“W’ll be back”.
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Vertrek naar de volgende Chambre in het plaatsje Vaulx naar Chateau Vaulx. Navigatie ingesteld
op geen snel en tolwegen . We hebben helemaal binnendoor gereden met al de eerste heuvels en
vergezichten. Kleine dorpjes met verassend goede wegen ten minste buiten het dorp. In de dorpen
hadden ze eigenlijk geen drempels nodig want de wegen waren soms al drempels, maar goed we
hadden tijd zat en vooral geen haast.
Onderweg aangekomen in het never heard off plaatsje Thiers, een stadje gebouwd op en tegen
een steile helling. In het centrum kwamen we achter een toeristentreintje te rijden door erg smalle
straatjes. Plots trad een probleempje op wat ik 2 jaar geleden ook al eens had. De claxon begon bij
bepaalde stuurdraaiingen opeens spontaan te toeteren, “Fuck the duck”. Dit terwijl ik achter dat
toeristentreintje aanreed. De mensen in het treintje zaten zich zichtbaar te ergeren en keken ons
aan en dit was niet omdat ze de Cobra zo mooi vonden. Omdat het niet lukte de stuurbewegingen
te beperken zijn we snel een zijstraatje ingedoken en heb ik de zekering van de claxon maar
verwijderd. Als alternatief hadden we nog altijd onze ½ jaar geleden ingebouwd 5 tonige claxon.
Deze dag was het redelijk bloedheet, heerlijk hier waren we ook voor gekomen. We reden 10km
door een bos en waanden ons in “middle of nowhere”, totdat jaaaaa eindelijk het kasteel
opdoemde, liggend tussen grote bomen. We werden verwelkomd door 3 grote maar lieve honden.
De no-nonsense Harley en Land-Rover Defender rijdende eigenaar verwelkomde ons in het knusse
uit rond 1200 stammende kasteel. Het had nog een authentieke en echt oude inrichting.
Onze kamer had een hemelbed met jawel een bloemetjes behang en bovendien lekker krakende
vloeren en helaas was ook bed niet kraakvrij. Onze Kamer was genaamd Clementine, Tres Bien.
Het kasteel keek mooi uit op een dal en na het omliggende terrein verkend te hebben ontdekten
we onder het kasteel een ruimte met Bar met heel veel rally bordjes. Later bleek dat het kasteel in
het verleden vaker gebruikt werd als tussen stopplaats bij rally’s, de bordjes waren nog de stille
getuigen. Voor het kasteel kon je mooi zitten en uitkijken op het dal, hier deponeerde we ons zelf
en keken sprakeloos, genietend en voldaan voor ons uit.
’s Avonds hadden we Table d’hote met nog 4 andere gasten in de salon met onder andere terrine ,
dit was zelfgemaakte paté , verder Haricots verts met grassprieten(voor de smaak),
boeuf bouguignon, kaasplankje, rode wijn, ijs ,lekker natafelen en lekker drankje doen.
De communicatie verliep in ons beste! Frans met hulp van Fransen die al een tijd in Engeland
woonden, maar verder ook deels in het Engels. Alweer een geweldige dag.
´s Morgens een eenvoudig ontbijt met croissants, jus de orange , vers stokbrood en alweer kaasjes
EN de nog overgebleven terrine paté van gisteren. Voor Jacky en de Frans/Engelse gast met ook
weer een wijntje erbij, moi natuurlijk niet.
Zondag 30 augustus
10.00 uur vertrek en uitgezwaaid door de nog blijvende gasten op weg naar Murat. Ook hier weer
de navi ingesteld op geen snel/tolwegen . Eerst rit de gepland via de grotere plaats
Clermont-Ferrand waar we het centrum en de van zwarte vulkaansteen gebouwde kathedraal
bekeken. Daarna doorgereden naar Parc du Montjuzet gelegen op een berg(je) dat mooi uitkeek
op de stad. Het park stelde niet veel voor maar had wel een mooi uitzicht over Clermont-ferrand.
Na de Cobra bestuurders deur dichtgegooid te hebben bleek dat deze in deze stand de gehard- in
plaats van gelaagd glas van de zijruit blijkbaar toch kon raken met als gevolg dat deze sneuvelde
en duizenden stukjes glas spatten in het rond. Na het provisorisch opgeruimd te hebben reden we
met bloed aan de vingers weer verder richting Murat. We reden door een gebied genaamd het centraal massief. Hier bevinden zich ook de eerste wintersportgebieden en heeft heuvels/bergen tot
1800mtr. Het gebied is ontstaan door 400 vulkanen 20 miljoen jaar geleden. We konden heerlijk
genieten van de omgeving en het geweldige droge zonnig deels bewolkte weer in een
temperatuurtje van rond de 25 graden.
Om 16.00 kwamen we aan in Murat bij Chambre d’hote Justine die 3 kamers had en midden in het
dorpje direct tegenover de kerk gelegen was. Hier hadden we geen parkeerplaats en moest de
cobra voor het eerst onbewaakt op openbaar terrein buiten de deur staan. De eigenaar gaf aan
dat dit geen probleem was omdat Murat erg rustig was-> dit klopte er was namelijk geen reet te
doen. De eigenaars van de Chambre waren een mannelijk stel ,die hevig Dalida fans (Franse Corrie
Konings of zoiets) waren. We hadden een kamer die op de gehele zolder verdieping was gemaakt
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en ook hier weer hevig krakende vloeren had of had ik dan toch te zware botten? Verder een oude
mooie oude badkuip in het midden van de kamer. De kamer was ingericht in Dalida stijl en de begane grond was een theesalon die ook weer was ingericht in Dalida stijl.
Na de koffers via uitgesleten stenen trappen naar de 3e verdieping geschouwd te hebben was het
tijd voor een hapje. Restaurant gezocht maar bijna niets te vinden of gesloten!. Maar weer een
pizzeria genomen, geen straf.
Maandag 31 augustus
Na een voor ons mager ontbijtje met 3 soorten zelfgemaakte jam en een slappe
waterige koffie, vertrokken
we richting Zuiden naar
Carcasonne, We hadden
hiervoor geen chambre
meer gereserveerd, dus
spannend of het zou lukken
om nu iets te vinden.
Het bleek ook nu weer een
hele mooie route te zijn met
ook weer heuvels en bergen,
tracteurs,
mooie slingerende en goed
geasfalteerde wegen.
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Doel was om in Carcassonne de oude
stad La Cité de Carcassonne te bezoeken. Het is na Parijs en de MontSaint-Michel de grootste toeristische
trekpleister van Frankrijk. De bekendste beziens-waardigheid is de
volledig gerestaureerde versterkte
oude binnenstad, La Cité de Carcassonne. Deze Ville fortifiée historique
de Carcassonne staat sinds 1997
op de werelderfgoedlijst van de
UNESCO. Het blijkt een van de mooiste middeleeuwse steden in Europa
te zijn, die bijna volledig is bewaard
gebleven is. En heeft de grootste behouden vesting uit de middeleeuwen.
Het ligt tussen 2 rivieren de Aude en
het Canale du Midi. Op weg er naar toe kwamen we langs het Canale du Midi een kanaal met heel
veel sluizen en vooral veel hoogte verschillen.
Nadat we de oude stad bereikt hadden, die op een heuvel ligt en we deze passeerden zagen we al
direct een klein bordje met vermelding Chambre d’hote. Jacky ging effe kijken of het wat was,
aangebeld, gevraagd of er plaats was en de grote poort opende al. Een eenvoudig oprijlaantje op
met de Cobra en het bleek een prachtige Spaanse Finca-achtige Chambre te zijn genaamd Le jardin
de cité. Het had een uitzicht op de oude stad en als toetje een zwembad in de tuin die ook weer op
de oude stad uitkeek, wat een voltreffer “nondeju”.
Onze kamer was gelegen in een apart in de zelfde stijl gemaakt bijgebouw met twee kamers en
was gelegen in de tuin. Ook weer ingericht in een charmante stijl en Pietje en Jacky waren weer
happy. Na de Cobra gestald te hebben onder een afdakje waar de eigenaresse normaal de auto zelf
parkeerde bezochten we snel en nieuwsgierig de oude stad die op 300mtr afstand lag en inmiddels
geweldig sprookjesachtig mooi aangelicht was. Deze stad is echt een aanbeveling voor iedereen die
ooit in deze omgeving op vakantie is of er passeert en is een must see. Die oude stad en Chambre
was zo mooi en de eigenaresse zo aardig en behulpzaam dat we nog een extra dag hebben
bijgeboekt. Wel moesten verhuizen naar een kamer die aan de achterkant van het huis gelegen
was, maar dat hadden we er graag voor over.
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Dinsdag 1 september
Hebben we in Carcasonne de stad
bezocht, deze is op 20 minuten lopen gelegen. Via een Romeinse brug
over de rivier bereikte je de stad met
zijn vele winkels. Aan de rand bevond zich een haven van waaruit je
met huur- of eigen boot het Canale
du Midi kan opvaren. ´s Middags
weer terug naar onze Chambre en
avonds voor 2e keer de oude stad
bezocht, terrasjes gepikt en lekker
gegeten op een van de vele sfeervolle pleintjes. ´s Avonds nog ff gekeken
welk weer dat het zou worden om te
bepalen of het goed/slecht weer zou
worden in de Pyreneeën. Het waren
helaas wat mindere voorspellingen
en besloten we dat we niet door de
Pyreneeën zouden rijden, maar toch
maar via de Middellandse zeezijde.
Ook reserveerden we alvast voor
twee dagen een appartementje in
Casteldefells, wat 15 km zuidelijk
van Barcelona ligt.
Woensdag 2 september
Opnieuw van een zeer uitgebreid
ontbijt genoten met leuke gesprekken met de Nieuw Zeelandse, Italiaanse en Engelse medegasten. Na het
ontbijt vertrokken we langzaam richting Spanje, het landschap werd van hieruit ondertussen een
stuk platter. Later gevolgd door gelukkig toch weer heuvels. En snel genoeg weer echte bergen, de
voor-Pyreneeën waren in aantocht. In een klein dorpje werd het tied veur un bakkie. Toen we bij
een kleine patisserie voor de deur stopten kwam er een klein manneke van een jaar of tien naar
buiten rennen welke lyrisch werd toen hij Cobra zag, hij rende naar binnen en kwam snel weer
naar buiten met een fotocamera in de hand en begon met foto’s maken. Na uitgestapt te zijn uit de
Cobra wenkte ik dat hij in de Cobra mocht zitten, ik nam zijn camera over en maakte voor hem de
foto’s. Trots stapte hij weer uit en liep naar binnen naar zijn moeder de eigenaresse van de patisserie. Wij ook naar binnen voor een lekker bakkie met een klein hapje erbij, gevolgd door vele
bedankjes van de moeder.
We vertrokken richting het gebied genaamd de Midi Pyreneeës. Dit was echt heel mooi, het was
een natuurreservaat met prachtige gladden wegen, vele bochten. Met direct ernaast immense en
prachtige rotspartijen, gelukkig hebben we een grote tank, want er was nergens een tankstation
te bekennen. Uiteindelijk kwam de grens van Spanje in zicht en zijn we een klein stuk via snelweg
gereden. Vanuit Blanes hebben we de kustweg (N11) weer genomen via vele kleine dorpjes en
stadjes waarvan de naam logischerwijze bijna allemaal eindigden op …..de Mar.
Langzaam aan ging het verder richting Barcelona. Zo veel mogelijk de kustweg N11 met bijbehorende spoorlijn volgend. In Badelona de B10 volgend en in Barcelona verder over de B10 door
de diverse tunnels. Daarna vanaf Barcelona verder kustweg via de C31 naar Casteldefells waar je
weer mooi op de zee kon kijken. We arriveerden in rustige stad met veel (vakantie ?) appartementen. Er is veel nieuwbouw maar het was geen ontzettend mooi plaats. Daar verschijnt ons gisteren
geboekt Hotel Solifemar, direct uitkijkend op de zee en het strand. We checken in en krijgen van de
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conciërge na ons vervoermiddel gezien te hebben een mooie een overdekte parkeerplaats. Verder
geeft hij ons 2 pilonnen mee voor als we wegrijden van onze parkeerplaats, zodat we die dan neer
kunnen zetten. En het plekkie voor ons gereserveerd blijft, wat een service, [“Gracias signor”. ´s
Middags ons eerste kannetje sangria met Cacahuetes geleegd. Nog even fietsen geleend, waarmee we naar de supermarkt konden fietsen voor wat boodschappen en sightseeing in het oude
stadsdeel . ´s Avonds lekker eten bij het hotelterras en op tijd de kooi in. Inmiddels was gebleken
dat Casteldefells de aanvlieg route was naar luchthaven Barcelona, dit was een wat mindere ervaring. We hebben even getimed en elke 2 min kwam er een vliegtuig over en dit ging maar door tot
avonds 23.00 en om morgens om 7.00 kwamen de eerste weer netjes aanvliegen.
Donderdag 3 september

26

´s Morgens na een lekker ontbijtje maakten we een flinke
strandwandeling naar zuid
Casteldefells en als beloning
trakteerden we ons zelf op een
terrasje. ´s Middags vertrokken
we met de Cobra naar Barcelona
met als doel de Tibidabo. De weg
naar de Tibidabo gaat vanaf de
autosnelweg al slingerend door
woonwijken met vrijstaande
bergwoningen langzaam naar
boven. Vanuit Tibidabo, wat een
512 meter hoge berg is aan de
rand van Barcelona, heb je een
heel mooi, prachtig uitzicht over
geheel Barcelona en is erg aan
te bevelen voor als je een keer
in de buurt bent. De Sagrada
Familia en alle andere markante
gebouwen zijn vanaf hier goed
te zien. Op de Tibidabo bevindt
zich ook een groot attractiepark,
het “Parque de Atracciones del
Tibidabo”, en een aantal gebouwen, waaronder de kerk “Iglesia del Sagrat Cor”. Deze kerk
schijnt wel eens vergeleken te
worden met de Sacré-Cœur van
Parijs. We wilden nog een foto
maken van de Cobra met op de
achtergrond die kerk en reden
iets door naar de parkeerplaats
van het pretpark en kerk. We
vroegen de parkeerwachten of
we eventjes in en uit mochten
rijden maar we kregen eerst een
hoop vragen over de Cobra en
uiteindelijk kwam de vraag of ze
ermee op de foto mochten. Alle
zes gingen ze één voor één op de
foto met de Cobra.
Daarna verder gereden naar
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Mirablau wat overdag een cafe/restauant is en later op de avond een
club/discotheek is. Het mooie van
deze gelegenheid is dat je hier al
zittend over de hele stad uitkijkt. In
de club/discotheek , die één etage
lager ligt. En is de achterkant van de
bar een bijna volledig glazen wand.
´s Avonds, als Barcelona in de lampjes staat, heb je een werelds uitzicht
over de stad. Aan de overkant van
Mirablau vertrekt ook een Funicular-bergtreintje dat eindigt bij het
attractiepark en kerk waar we hiervoor al geweest waren. Daarnaast
kun je hier ook de bergtram pakken
die terug naar Barcelona stad gaat.
´s Avonds hadden we een afspraak
gemaakt in het specialiteiten restaurant El Asador de Aranda, waar ze als specialiteit lamsbouten serveren. Het gebouwen is een
echt karakteristiek Spaans gebouw en wordt avonds heel mooi aangelicht. Binnen heb je gewelfde
plafonds met veel authentieke details, opnieuw een aanrader. Het eten was super lekker en de
verschillende gerechten echt Catelaans.
Vrijdag 4 september
Na een eenvoudig ontbijtje, weer klaar voor de start naar het laatste stukje trip van 30 km naar Sitges, welke via de kustweg C31 volgden. Een mooie weg direct langs de zee en aan de andere kant
bergen. Inmiddels was de Cobra toch wel erg vuil geworden en net voordat we Sitges inreden zagen we een tankstation met wasstraat en afspuitmogelijkheid. De Cobra hier neergezet en met z’n
tweeën ff de mouwen opgestroopt en Cootje was weer helemaal toonbaar gemaakt. Nog ff getankt
en doorrijden naar ons hotel Dolce Sitges gelegen op een golfcomplex aan de rand van de stad.
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Dit Hotel hadden we al ruim van te voren geboekt en was een kamer met zeezicht. We kwamen
aan rond 13.00 en checkten in. Even de Cobra naar de parkeergarage brengen en hier stonden al
vijf andere Cobra’s uit Duitsland geparkeerd tegenover een Ferrari Testarossa.
Naar onze kamer, die bleek behalve zeezicht ook op Sitges stad uit te kijken en verder kon je het
strand en ook nog een stuk van de bergen zien. De kamer was erg netjes en goed verzorgd met een
mooi balkom. Het hotel had vier buiten zwembaden met vele ligstoelen, lounche banken en zitzakken, We hadden niks te klagen, disfrutar de la vida (geniet van het leven). ´s Middags rond 16.00
moesten we ons melden in Sitges in het hotel Terramar bij de organisatie. Bij aankomst waren
al veel Cobras aanwezig en hebben we kennis gemaakt met vele bekende, maar ook veel leuke
nieuwe gezichten. Nadeel was dat het rond 14.00 een klein beetje was gaan regenen, maar rond
17.00 was het gelukkig weer droog. Rond die tijd gingen we ook onder politie begeleiding naar het
oude Sitges toe waar we op een afgezet wandelgedeelte direct aan het strand mochten parkeren.
Nadeel was dat het spul van het wandelpad een soort klei leek. Doordat het nog nat was plakte dit
behoorlijk op onze vers gewassen Cobra die weer lekker smerig was geworden, och wat maakt het
uit “When your having fun”. Het werd een prachtige parade met heel veel bekijks. Lekker terrasje
gepakt met een aantal andere Nederlanders en we genoten van de aandacht voor onze Cobra’s. Na
een paar drankjes en een hoop geouwehoer voldaan terug naar het hotel. Nog een afzakkertje aan
de bar en lekker pitten.
Zaterdag 5 september
Start met een goed ontbijt en weer
klaar gemaakt voor de bijeenkomt
bij Terramar. Op het programma
stond een rit door de omgeving of
paar uurtjes rijden op een circuit.
Wij hadden gekozen voor de rit door
omgeving en deze bleek door natuurreservaat “Parc Natural del Garraf” te
gaan. Ook nu weer adembenemende
mooie uitzichten alleen was de rit zo
dat iedereen achter elkaar aanreed
en dus niet erg opschoot. Dit ging
goed totdat bleek dat een gepande
weg een zandweg was (niet getest
door organisatie?). En we moesten
keren het alternatief zoeken ging ook
minder goed en wederom moest 2
keer gekeerd worden. Inmiddels was
er een Fransman waarvan de benzine
steeds meer opraakte en die bij steile
hellingen soms geen benzine toevoer
had. Een reserve kannetje werd erbij
gehaald en het probleem werd
tijdelijk opgelost. Na een prachtige rit
kwamen we aan op het circuit waar
een dertigtal cobra driftig aan het
gassen waren.
Het circuit lag in de bergen en de
rotswanden fungeerden als klankkasten, heel lekkerrrr. Wij konden doorrijden over een toegangsbrug en bereikten zo de pits en
konden onze Cobra bij de andere Cobras parkeren.
Ff wat eten in een junk food truck en daarna de aanwezige Cobras bekijken. Daarna mochten alle
Cobras het circuit op, om een paar rondjes te maken. Er werd flink doorgereden en was er de
mogelijkheid om foto’s te maken van het hele gezelschap iets wat in grote getalen door iedereen
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gedaan werd.
Terug rijden gebeurde via een andere snelweg die ons voerde langs de Montserrat. Dit is een
prachtig, mysterieus ogend berggedeelte met apart gevormde ronde wolkachtige rotsen en is 1200
meter hoog waarop een klooster staat. Daarna doorgereden naar de Freixenet fabrieken waar
we een rondleiding kregen door de kelders/gewelven met uiteindelijk het proeven van hun Cava.
Daarna terugrit naar hotel Dolce Sitges. Snel omkleden en lekker nog even bij het zwembad en
relaxen. “Life is so good”.
Zondag 6 september
Volgende rit was richting Reus wat 70km ongeveer onder Barcelona ligt. De rit zou ook hier weer
door een natuurgebied gaan. Bij de bijeenkomstplaats in een restaurant, koffie met gebak gehad.
Vandaar uit hebben we de rit in een kleinere groep met een aantal Nederlanders gedaan in een
groepje van 8 Cobras en 1 motor, het tempo zat er lekker in en de omgeving was weer erg mooi.
Twee keer zo snel als de dag ervoor deden we dezelfde ritafstand. Op het eind kwamen we weer in
Reus uit waar we in een woonwijk buiten het stadscentrum bij een eenvoudig buurtrestaurant uitkwamen. Snel werden tafels aan elkaar geschoven en konden we z’n allen naast elkaar gaan zitten.
Er werd afgesproken met de eigenaar dat hij van alles zou brengen, hoofdmoot was vis, maar op
verzoek kwam er ook vlees op tafel. Heerlijke wijntjes en cerveza’s erbij en de dag kon niet meer
kapot.
Daarna via auto(tol)snelweg terug naar Sitges, “time to relax”. Voor morgen alvast gekeken hoever
we zouden gaan rijden en waar we dan een B&B zouden willen reserveren. We besloten om
richting Spaanse grens in St Pere pescador om daar de reservering te doen.
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Maandag 7 september
Onze kamer weer uitgeruimd, de Cobra volgestouwd en weer opmaken voor de terug weg naar
huis.
Het eerste stukje namen we de snelweg rondom Barcelona om daarna via de prachtige
roller-coaster kustweg Blanes –Lloret de Mar naar Tossa de Mar te rijden. Ff een break bij de
parkeerplaats bij het strand genomen ,klapstoeltjes open en een uurtje gerelaxen op het strand.
Daarna doorrijden via waanzinnige mooie slingerwegen en bochten naar Sant feliu de guixols-Platja d’aro –Palamos-Pals –Estartit-L’escala om van daaruit naar St Pere Pescador te rijden waar onze
volgende B&B Casa can mas Rural gelegen was. Dit was een jaren geleden gerestaureerde boerderij
met elf authentieke kamers. Hoewel we de plaats St Pere Pescador al kenden, bleek bij aankomst
dat 100 mtr vanaf onze B&B een bodega Mas Guso lag. Waar we, toen we 12-14 jaar geleden hier
ook op vakantie waren, meerdere keren oude port hadden ingeslagen, maar waar je ook lekker kon
eten. ’s Avonds hoefden we dus ook niet lang na te denken over waar we zouden gaan eten.
Dinsdag 8 september
30

’s Morgens lekker
Spaans ontbijtje, koffers pakken en “Hit the
road Jack”. Rit vervolgd
via binnenland naar
kustweg via Platja grifeu
naar Portbou. Franse
grens gepasseerd via
adembenemende kronkelige stuurmanswegen,
richting Banyels sur
Mer. En verder langs de
kustweg richting Narbonne door een prachtig
natuur- en waterpark,
waar op diverse plekken
flamingo’s verbleven.
Van daaruit door richting Agde , Sete naar
Palavas les Flots in de
buurt van Montpellier.
Hier konden we geen
Chambre D’hotes vinden
en verbleven we helaas
in een hotel. De eigenaar was ook gelijk zo’n
typische norse Fransoos
die we gelukkig tot nu
toe tijdens onze reis nog
nergens hadden meegemaakt. Achteraf bleek
dat er in dit gebied veel
minder Chambres zijn,
omdat de grond hier relatief erg duur is en Chambre D’Hotes daardoor minder rendabel zijn. Onze
zoektocht naar een slaapplaats had dus wat langer als verwacht geduurd. En na ons Frans kostje
verorberd te hebben gingen we op tijd naar onze kamer. Voor de volgende dag toch maar even snel
de volgende Chambre richting Vallon pont Darc proberen te regelen. Ook hier bleek het in deze
periode nog steeds erg druk te zijn en vonden we 20km onder Vallon pont Darc een Chambre.
PaperSnake 2, juni 2016

..... vervolg blz 30 .....
Woensdag 9 september
Op tijd een ontbijtje en door richting
Ales en Vallon pont Darc via een glooiend landschap. Vanaf Ales gelukkig
alweer wat meer bergen in dit gebied
wat deels door nationaal natuurpark
Cevennes loopt.
Rond de middag kwamen we aan bij
Vallon pont Darc ,wat en geweldig
mooie en prachtige plaats is. Door deze
plaats loopt de rivier de Ardèche en is
o.a. bekend om de rivier die zich door
de bergen slingert. We hebben eerst
een stuk de rivier gevolgd en kwamen
steeds hoger in de bergen van waaruit
je mooie foto’s kon maken. Toen we
hiervoor stopten, parkeerden er vier
Lotussen naast ons wat een extra leuk
foto moment opleverde. Daarna weer
terug gereden naar onderen, het stikt
hier van de kano verhuur bedrijven die
verschillende kanotochten aanbieden.
Als je hier bent moet je natuurlijk ff gaan
kanoën en dus gingen we op zoek naar
een verhuur bedrijf waar onze Cobra
veilig gestald kon worden. Nadat we die
gevonden hadden, ons omgetrokken
hadden, hebben we een 8km kanotocht
geboekt die door de beroemde 34 meter
hoge boogbrug van rotsgesteente gaat.
We kregen een afsluitbare waterdichte
emmer mee waar onze waardevolle zaken in konden doen. We lieten de kano’s
te water en konden beginnen. Het weer
was heerlijk met een volle zon en met
rond de 25 graden was het goed toeven.
De stroming was lekker om redelijk
vaart te kunnen maken, wie doet je wat.
Na enkele stroomversnellingen en mini
watervalletjes getrotseerd te hebben
verscheen de beroemde boogbrug die
de ingang naar de Gorges de l’Ardèche
kloof vormt. Met de kano gingen we aan
de zijkant liggen om te genieten van het
uitzicht en de passerende kano’s die de
stroomversnellingen wel en niet trotseerden gade te slaan. Na een ½ uurtje
de kano weer in het water en door peddelen naar ons eindpunt. Omdat we te vroeg waren, konden we op de kant van het water nog een tijdje liggend en zwemmend nagenieten, totdat de bus
ons weer kwam ophalen. Met een noodgang langs de kronkelwegen reed de chauffeur ons terug
naar het startpunt. Droogmaken, omtrekken,de Cobra in en de reis werd voorgezet naar het stadje
Aubenas wat 20 km verderop gelegen was. De Chambre was een authentieke boerderij waar de
eigenaar 3 voormalige panden had samengevoegd. Deze Chambre was 4 jaar geleden geopend.
Na ingeruimd te hebben kregen we een aantal tips waar we in Aubenas konden eten.
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Op de rit er naar toe reden we via een
klein industrieterreintje. Plots draaide
een BMW 7 serie met louche ogend
figuur zich dwars op weg en sneed ons
de weg af. Die gast stapte uit de wagen
en kwam naar ons toe lopen. We waren
redelijk verrast waarna die gast in haast
onverstaanbaar Frans tegen ons druk
gebarend begon te praten. We hoorden
een paar keer Chevrolet Impala door
hem noemen en plots viel het kwartje.
En bleek dat hij een Chevy Impala had
en hij onze Cobra mooi vond. Na onze
deels Franse en Engelse conversatie
afgesloten te hebben, vervolgden we
onze weg hard lachend over wat zojuist
gebeurd was.
Het eerst geadviseerde restaurant bleek
niet open te zijn, maar op de weg ernaar toe hadden we een pizzeria en shoarma tent gespot. Dus
terug bij aankomst bleek dat er wel twee parkeerplaatsen voor de deur waren maar hier stonden
de kentekens van de eigenaren op. De eigenaar van de shoarma tent kwam al naar buiten en gaf
ons aan dat we rustig konden parkeren waarschijnlijk ervan uitgaand dat we daar dan ook kwamen eten. Omdat ik wel een liefhebber van shoarma ben maar mijn eega liever pizza heeft besloten
we op het terras ieder een eigen tafeltje te nemen en deze tegen elkaar aan te schuiven. De eigenaar had hier geen moeite mee en kwam naar ons toe om van alles vragen over onze Cobra. Na dit
lekkere maaltje wilden we vertrekken maar we moesten nog even wachten, omdat de man eerst
nog wat foto’s wilde maken. Daarna terug naar onze kamer waar we voor de volgende dag een
Chambre boekten in Villafranche sur Saone.
Donderdag 10 september
Uiteraard de morgen routinematig
weer met een uitstekend voorbereid ontbijtje begonnen, koffer
pakken, navigatie aanslingeren en
op naar Villafranche sur Saone. Het
was een route door een gebied met
veel bergen en mooie views. We
volgden een route parallel aan de
route de Soleil en rivier de Rhone.
Tussendoor bezochten van de
stad Lyon, een plaats die we vele
jaren op weg naar Spanje vanaf de
snelweg midden door Lyon deels
zagen maar nooit bezocht hadden.
We reden een klein stukje door het
centrum en zochten en vonden een
mooi schaduw terras in een lange
laan met platanen.
Geweldige genoten !
Daarna de weg binnendoor vervolgd langs inmiddels rivier de Saone naar Villafranche sur Saone.
Omdat we redelijk vroeg waren hebben we Villafranche sur Saone bezocht, om van daaruit naar
onze geboekte wijnboerderij Chambre in Denice te rijden. De echte bergen waren inmiddels al
helemaal verdwenen, maar het rivier landschap met wat heuveltjes maakte alsnog veel goed
Aangekomen bij de wijnboerderij werden we door eigenaresse hartelijk ontvangen. De eigenaars
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Jack & Mireille du Lac maken hier hun eigen Beaujolais, van hun zelf verbouwde Beaujolais
druiven. Voordat we de kamer mochten zien werden trots eerst alle 4 de soorten Beaujolais die ze
zelf maakten getoond en moesten we uiteraard proeven, oh wat erg.
Dit hakt er natuurlijk lekker in als je met nuchtere maag aankomt maar het smaakte wel erg goed.
Daarna kregen we onze Chambre Prinsesse te zien. Een balzaal van een wit met roze kamer met
verder een douche met meekleurende ledverlichting, hihi !.
Voor de dag erna hadden we alvast gebeld naar Colette en Jean Claude de eigenaars van ons eerste
Chambre, dat we morgen naar hun toekwamen zoals indertijd afgesproken. Aan de telefoon werd
Colette opeens stil en bleek dat ze vergeten waren deze datum voor ons te reserveren. Omdat alle
kamers vol waren werd dit opeens een probleem. JC was echter uit huis en zou ons later terugbellen.
In de tuin van de Chambre was een buitenzwembad met heerlijk maar wel al redelijk fris geworden water. Nog even van de ook al kouder geworden zon genoten en dan terug naar de kamer om
ons op te frissen. Inmiddels belde JC ons op om te vertellen dat de kamer gegarandeerd was, merci
Bien JC
Daarna de Cobra in snel op zoek naar food. In de buurt in het dorpje eindelijk een restaurant
gevonden, maar deze bleek maar drie dagen per week geopend te zijn. En natuurlijk niet vandaag,
waardoor we toch maar de andere richting op gingen naar de stad. Waar voldoende restaurants
zijn.. Gelukkig konden we parkeren tegenover het sfeervolle restaurant met buitenterras want
“Cootje”, moest bewaakt worden. Laat in de avond terug naar onze prinsessen kamer waar de Koninklijke nacht kon beginnen.
Vrijdag 11 september
’s Morgens in de prachtig ingerichte en opgeknapte boerenkelder met gewelven konden we genieten van een met liefde gemaakt
uitgebreid ontbijtje.
Snel weer de Cobra volgeladen en
weer de weg vervolgd naar onze
laatste Chambre in Plombieres
les Lyon. Onderweg reden we
langs de vele wijnvelden met tientallen Ford Transits enz busjes.
Waar heel driftig door grote groepen arbeiders druiven geoogst
werden.
De omgeving werd ondertussen nog iets saaier en we reden
verder binnendoor richting
Macon. Na Macon reden we verder
richting Beaune. De plaats zei ons wel iets omdat we hier altijd langs reden over de route de Soleil
maar verder wisten we van deze plaats helemaal niets. Totdat we de 22.000 zielen tellende plaats
binnen reden en we ontzettend verrast werden door de schoonheid. En hevig gekleurde pannen
daken van deze kleine stad. Midden op een plein konden we deels illegaal, maar wel betaald parkeren maar ons “Cootje” stond wel mooi in het zicht vanaf het terras. Het parkeer-kaartje lekker
veilig ! gedeponeerd onder de ruitenwisser en naar het terras. We hoopten op eerlijke Franzosen
en natuurlijk op vergevensgezinde gendarmes ,mochten deze eventueel nog opduiken.
Na het centrum van Beaune nog kort verkend te hebben werd de reis voortgezet. Onze laatste
chambre lag vlakbij Dijon en omdat we redelijk opgeschoten besloten we het centrum van Dijon
dan ook nog maar even te bekijken. Tegenover een grote kerk vonden we mooie parkeerplaats.
Na ook weer even kort de omgeving verkend te hebben en een terrasje gepikt te hebben reden we
verder naar onze Chambre. JC was al aanwezig alleen Colette was nog boodschappen doen, omdat
we afgesproken hadden dat we bij ’s avonds van hun table d’hote gebruik zouden maken.
PaperSnake 2, juni 2016

33

..... vervolg blz 33.

34

Van JC kregen we het verhaal te horen
wat er gisteren aan de hand was met de
boeking. Ze hadden vergeten onze reservatie te noteren, maar toen we gisteren
belden bleek dat ze snel andere gasten
verplaatst hadden, want deze autogekke
Chambre eigenaar wilde die Cobra weer
op het erf hebben staan vertelde hij later
aan ons.
Deze dag was er vlakbij in het gemeentehuis een bevrijdingsviering waar we met
JC naar toe gingen. Het stelde niet zo
veel voor maar was wel leuk om gezien
te hebben.
Daarna terug en we konden aanschuiven
aan het dis, heerlijk gegeten in de grote
kamer. Een kamer met grote openhaard
,ornamenten plafond van 4,5 mtr hoog
en een prachtige grote eettafel, een superambiance. Bij het eten wat ons Frans goed smaakte
werden enkele fles wijn opengetrokken en in steenkolen Frans, gewoon Duits en Engels werden de
gesprekken gevoerd over onze bijna eindende reiservaringen. Opeens werd er uit de kast een fles
gehaald, waarin whisky bleek te zitten die daar in de omgeving gemaakt werd. Ik moest samen
met hem een glaasje drinken op de mooie reis die we hadden gehad. Een super afsluiting van een
leuke dag en mooie twee weken .
Zaterdag 12 september
Onze laatste dag. ´s Morgens begonnen
we samen met de andere gasten aan ons
laatste ontbijtje, nog een extra croissantje verorberd, de Cobra gepakt, afscheid
genomen. En toch maar de snelweg
opgezocht van de laatste ietwat saaie
600kms. We begonnen de reis droog en
300km later richting Belgische Ardennen werd de lucht steeds donkerder. De
regen bleek daar al gepasseerd te zijn,
alleen was de weg nog flink nat . Komen
we toch nog droog thuis dachten we.
Inmiddels bij Maas-tricht aangekomen
was de lucht weer donkerder geworden.
En op de A2 tussen Maastricht en Echt
kwam het met bakken eruit. Omdat we
de stal al roken, nog 40km te gaan verrekten we het nog om de kap erop te
doen. Sponsjes en handdoeken hadden
het druk. Ondertussen de zoon gebeld dat hij de garagepoort alvast open zou maken. “Soak and
Wet” kwamen we thuis moe en vooral voldaan aan met zeer veel mooie herinneringen en een reis
die we ons nog heel erg lang zouden blijven herinneren. Het ECM virus bleek ons geïnfecteerd en
aangestoken te hebben. Verder heeft Frankrijk ons erg positief verrast door zijn mooie natuur en
wegen, maar ook de aardige en behulpzame mensen.
Toen we later vernamen dat ECM 2016 in “The UK” zou zijn hebben we snel ook hiervoor weer
geboekt hopende op de volgende mooie ervaringen.
Jacky en Peter Baten
PaperSnake 2, juni 2016

BAUME & MERCIER
MA ISON D ’H OR LOG E R I E G E N E VE 1 830

