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 een reisverslag van Geert,
de laatste updates van Marcel,
het Zeelandweekend door Marc, het tweede
deel van “Het spoor bijster” en het verhaal achter de allereerste Shelby Cobra.
Inmiddels is deze wagen geveild en verkocht
voor € 11.187.500,- (zonder veilingkosten),
wat niet veel lijkt als je het maar heel snel zegt.
De prachtige “centerfold” komt deze keer van
Karl Dabringer uit Oostenrijk, die een stukje
over zichzelf heeft geschreven.

Secretaris:
Mark van Broekhoven
secretaris@cobraclub.nl
Evenementencoördinator:
Mickel Goossens
events@cobraclub.nl

Van de Redactie

Verder blijft “Het erg stil aan de overkant”, want
tot op heden geen enkele reactie op onze oproep uit voorgaande bladen.
We zoeken nog steeds een redacteur en/of
redactieleden. Dus heb je interesse neem, dan
contact op.
Rocco Jansen (waarnemend redacteur)
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Bestuursmededelingen:
Van de Voorzitter
Zo onvoorspelbaar als het weer dit seizoen zo
stabiel blijft de werkdruk, bijna onaangenaam
hoog. Geloof dat dat voor bijna iedereen geldt
die ik spreek.
Gelukkig blijft er nog wel tijd over om aan
mijn Cobra te bouwen, het gaat voorspoedig en denk dat ik behoorlijk op schema lig.
Maar wat een passen en meten, alles op de cm
nauwkeurig, want meer ruimte heb ik
nergens. En ik maar denken dat bij een 427
alles krapjes was pffff, het houdt je van de
straat.
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Bij de pubmeeting, 7 augustus, in Zaltbommel,
waren behoorlijk veel Cobras. Maar wat erg
leuk was dat we veel erg veel bekijks hadden,
bezoekers, ander oldtimers, nieuwe cobras en
veel mensen die het ergens gehoord gelezen
hadden en een kijkje kwamen nemen.
Vanuit mijn voorzitters functie kan ik melden
dat we iemand in de persoon van Kees Kos bereidt hebben gevonden om ons te ondersteunen in technische zaken/archivering zeg maar.
Ik zal daar in de volgende PS op terug komen.
Verder wacht ik nog op een ontmoeting met
Shelby Europa binnenkort en ga ik nog rond
tafel zitten met de kitcarclub, eens zien of
we samen meer gewicht in de schaal kunnen
brengen en elkaar daar waar nodig aanvullen.
Rest mij een ieder een fijne nazomer te wensen met vele fijne kilometers en heel mooi
weer.
Gegroet Frank Gruwel
Van de Secretaris
Waarschijnlijk is iedereen inmiddels terug van
de ECM 2016 in Engeland. Ik hoop dat alles
perfect is verlopen en iedereen veel plezier
heeft gehad. We zullen daar vast de komende
tijd meer van horen. Ik heb helaas door
omstandigheden moeten afzeggen. Maar er
zullen nog wel meer ECM’s volgen.
De zomer wilt op het moment van schrijven
nog niet echt lukken. Ik ben ongeveer iedere
rit wel nat geworden. Vorig jaar vond ik dit
vervelend toen de Cobra net gespoten was.
Ach nu denk het hoort erbij.

Laten we hopen op een lekkere nazomer, zo tot
ongeveer de Kerst.
Sommige weten het al.
Sinds 1 Juli 2016 heeft de oldtimer officieel de
status gekregen van Mobiel erfgoed.
Op 22 juni heb ik Nationaal Congres Mobiel
Erfgoed bijgewoond. Het ging bij dit tweede
congres vooral over de vraag, het register
mobiel erfgoed wat word de inhoud van het
register en wat willen we er precies mee.
Dat het mobiele erfgoed nu erkend wordt is zeer
belangrijk. Het zal nu ook bewaard moeten
worden en dit geeft wat meer mogelijkheden
voor ons als liefhebbers, zeg maar hoeders van
het mobiel erfgoed. Indirect zal dit ook een
positief effect hebben op de youngtimers en
semiklassiekers wat uiteindelijk de klassiekers
van de toekomst zijn.
Met vriendelijke groet, Mark
Van de penningmeester
De omzetting naar een nieuwe bankrekening
is gelukt! Zoals afgesproken tijdens de ALV, is
er een rekening geopend bij de Regiobank. Dat
bleek wel wat meer voeten in aarde te hebben
dan gedacht, vooral het regelen van alle handtekeningen, ID-bewijzen, enz. bleek nog een heel
gedoe. Temeer omdat er voor de aanvraag, de
bevestiging en de overeenkomst getekend moest
worden door zowel de voorzitter als de secretaris en de penningmeester. En dan zijn we nog
gematst omdat volstaan is met alleen mijn verschijnen ‘in den lijve’. Eigenlijk zouden we alle
drie tegelijk bij het kantoor in Waalwijk hebben
moeten komen, een erg lastig in te plannen klus.
Wat betekent dat voor jullie? Nog niets!! Omdat
we gebruik maken van de overstapservice worden alle betalingen een jaar lang automatisch
doorgezet naar de nieuwe rekening. Maar het
is natuurlijk erg handig om het direct naar de
nieuwe rekening te gaan doen. Ik zal dan ook bij
de volgende betalingsverzoeken heel duidelijk
vermelden dat er een nieuw rekeningnummer
is. Voor de meesten van jullie is dat de contributie in januari.
Is er nog overig nieuws? Ja, er zijn ook de afgelopen maanden weer een paar aanmeldingen ontvangen en verwerkt, we blijven daardoor mooi
op sterkte. Tevens pleziert het mij te melden dat
de bouw van mijn stallingsruimte voor o.a. de
Cobra weer een fase verder is. Als ik dit schrijf is
gepland dat volgende week de verdiepingsvloer
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Bestuursmededelingen:
erop gaat. Er gaat dan een zeil erover en volgend
jaar is de dakconstructie gepland. De bestrating
ervoor wil ik dit najaar nog doen, zodat ik ook
verhard mijn werkplaats in kan. Ik zie er naar
uit!
Tot de volgende keer,
Ad van der Burgt
penningmeester
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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.
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Nationaal Congres Mobiel Erfgoed
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Op 22 juni 2016 heb ik het Congres Nationaal Mobiel Erfgoed bij gewoond.
Dit congres werd gehouden bij het Rijksdienst voor het cultureel erfgoed te Amersfoort.
Dit is inmiddels al het tweede congres. Op dit congres is het boek Toonbeelden van mobiel erfgoed
gepresenteerd. Het boek geeft een overzicht van de grote diversietijd van wat allemaal mobiel
erfgoed is. Mobiel erfgoed is een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. Het heeft gebracht
waar we nu staan.
Het mobiel erfgoed bestaat uit de sectoren water, spoor, lucht en weg. De sector weg is voor onze
hobby het meest van belang, maar velen zullen ook zeker affiniteit met de andere sectoren hebben.
Er is veel gesproken over de vraag wat moet in de registers en wat willen we er precies mee. Doelen
van de registers zijn:
•
Inventarisatie en registratie van wat hebben we in Nederland.
•
Het mobiel erfgoed zichtbaar maken voor het publiek
•
Diverse musea vormen een bron van educatie voor het grote publiek
•
Beeldvorming van de mobiliteitsgeschiedenis
•
Zorgen voor meer waardering en erkenning
•
Culturele waarde stelling [eventueel stijging]
•
Diverse civiele effecten bij het exploiteren van het erfgoed
Er was die dag een toespraak van Dr. Jet Bussemaker. Zij is de minister van O.C.W . Zij heeft meegewerkt bij de totstandkoming van de nieuwe erfgoedwet waaronder het mobiel erfgoed valt. Deze
wet is op 1 juli 2016 in werking getreden. Zij is erg onder de indruk van alle enthousiasme die
iedereen uitstraalt over het mobiel erfgoed. Het hele mobiel erfgoed wordt grotendeels gedragen
door vrijwilligers. Zij gaf verder aan dat de bewustwording van Nederland erg belangrijk is, zodat
bijvoorbeeld eigenaren van klassieke auto’s niet als milieu delinquenten bekent staan maar als hoeder van het mobiel erfgoed. Zij heeft inmiddels een subsidie van €900.000 beschikbaar gesteld om
de zichtbaarheid van het mobiele erfgoed te vergroten.
Het mobiele erfgoed moet beter gepromoot worden te denken aan bijvoorbeeld iets samen te organiseren op open monumenten dag. Of zoiets als in England wat Driving Day heet. Ook is het van
belang dat ingewikkelde regelgeving zo moet worden aangepast dat dit het mobiele erfgoed niet in
de weg staat. Een voorbeeld hiervan is de sloop van voertuigen in eigen beheer. Dit is op dit moment
verboden en word weer aangepast zodat dit weer mogelijk is. Maar denk ook aan wildgroei en willekeur van milieuzones.
Nu hoor ik sommige denken “wat heb ik eraan”. Het is goed om te weten dat er nu eindelijk een minister is die de emotie begrijpt en deelt die achter het mobiele erfgoed zit. Ook is zij gesteund door
de kamer leden Pieter Omzigt en Barbara Visser, die de klassieker wereld een warm hart toedragen
en zich ervoor inzetten om deze hobby betaalbaar en mogelijk te houden. Natuurlijk gaat het hoofdzakelijk om oldtimers maar indirect zullen youngtimers er ook van mee profiteren. Dit zijn tenslotte
de klassiekers van de toekomst. Er is nog erg veel werk te doen, maar er word nu volop aan gewerkt
en hoe het gaat lopen zal de toekomst uitwijzen.
Voor wat betreft de Cobra, merk ik dat deze steeds meer als een klassieker gezien word en van het
imago als knutsel bouwpakket af komt. De wagens worden steeds beter onderhouden en opgeknapt. Sommige zijn zelfs tot ware hoogstandjes opgebouwd. Dit alles werkt mee aan een positief
beeld omtrent de Cobra.
Met vriendelijke groet, Mark
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Een duur ritje.....
Of we meegaan naar Terschelling? Zij met de
Burton en wij met de Cobra.
Dat vroegen onze vrienden, waarmee we vorig jaar naar Engeland zijn geweest.
Omdat het nog vroeg in het seizoen is, is rijden naar Harlingen niet echt een optie.
Ook omdat we rekening moeten houden
met de vertrektijden van de boot en we die
van 9.45 uur hebben geboekt. Dus besloten
we om met een bus en een auto-ambulance
alvast naar Friesland te gaan, naar het vakantiehuis van Sikko, in Langweer. Dat is niet
voor iedereen makkelijk gezegd en gedaan,
maar het feit dat Geert bij een garage werkt,
maakt het wel mogelijk.
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Op vrijdag 8 april einde van de middag reden
we weg. Door de files en het toch wel langzamer rijden met de bus - hoewel die heerlijk
rijdt - deden we er 3½ uur over. Op zaterdag
is het vanaf Langweer nog een klein uurtje
naar de boot in Harlingen.
We logeren in het Strandhotel in Formerum:
een heel leuk B&B-hotel met prachtig uitzicht
op zee. Eerst het strand verkennen en
lunchen in een strandtent. Dan is het tijd voor
een ritje over het eiland. Het is goed weer
en het is heerlijk om zo rond te rijden en het
landschap en de lucht zo goed te kunnen zien
omdat je geen dak hebt...! In Midland kijken
we nog wat winkels. ‘s Avonds over het strand
lopen om uit eten te gaan, heeft ook echt wel
wat. Als we weer terugkomen speelt in de
familiekamer of restaurant een band van drie
oude(re) mannen: op een gitaar, contrabas
en een saxofoon. Het is heerlijke muziek om
te luisteren, De andere gasten praten of doen
een spelletje. Wij doen dit weekend vooral
veel klaverjassen!
Bij het verlaten van de familiekamer laat de
“verloofde“ van één van de muzikanten foto’s
zien van de mannen die ‘s middags stiekem
hebben geposeerd naast de Cobra en de Burton.
Op Zondag gaan we na het ontbijt weer een
ritje maken en nu is het nog mooier dan
gisteren want het is een blauwe lucht met
wat witte wolken en zon! Bij een bekende
Cranberry-koffietent kunnen we op het terras
zitten en genieten van de zon.
Dat is best bijzonder omdat de voorspellingen voor het weekend bijzonder somber
waren. De volgende stop is in West-Terschelling.
PaperSnake 3, september 2016

..... vervolg blz 8 .....
Onderweg kijken er veel mensen naar de
auto’s. We kijken naar het landschap en de
zee. In het dorp zelf maken we nog mooie
foto’s van de auto’s van de Brandaris.
Na de lunch besluiten we terug te gaan naar
het hotel om in de zon op het terras te gaan
zitten.
We rijden dus richting Formerum en een
politieauto passeert ons. Kort daarna ziet
Geert de politieauto in zijn binnenspiegel. Ze
vinden de auto zeker mooi, denken we. Zelfs
als ze voor ons gaan rijden en het STOP licht
aandoen, denk ik (Lenie) nog…ze vinden de
auto zeker mooi en willen van dichtbij kijken
of onder de motorkap! Nou, ze vinden de
auto zeker mooi, maar dat kleine kentekenplaatje is niet ok! Geert draait er niet
omheen en zegt dit te weten en dat de
originele kentekenplaat in de achterbak ligt.
Ze willen toch graag een bekeuring uitschrijven van € 140,-. Dat is wel veel geld voor
zo’n klein vergrijp wat geen gevaar oplevert,
vinden we. Ze adviseren ons nog om de
juiste kentekenplaat op de auto te doen voor
het geval we ze nog een keer tegenkomen.
Enigszins ontluisterd rijden we terug naar
het hotel. Gelukkig is het daar heel gezellig
en lekker warm. De band speelt weer en we
genieten van de zon.
De laatste avond gaan we eten in West-Terschelling. We parkeren aan de haven en een
stel jongens die we eerder zagen, roepen: Hé
daar heb je die knutsel-auto’s!
Als we naar huis gaan, is het al donker en het
is een heerlijke ervaring om in het donker
over het eiland te rijden en de lucht met wat
sterren te zien boven je hoofd!! Bij het hotel
gaan we weer naar de familiekamer, de band
heeft de spullen ingepakt en de verloofde
heeft nog wel wat stoere verhalen over
auto’s. Nou wij ook! Aangehouden door de
politie! Iedereen heeft wel dezelfde gedachten erover: die politiemannen waren gewoon
jaloers!!
Op maandagmorgen schijnt de zon weer.
Wat is het hier fantastisch in dit hotel met
uitzicht op zee. Na het ontbijt rijden we nog
naar het stand om foto’s van de auto’s te
maken. Hoe gek/trots kan je zijn?
Omdat we nog wat tijd hebben, rijden we op
ons gemak - 1200 toeren - door de duinen en
de bossen en genieten van het ruime uitzicht
dat je hebt in de Cobra.
PaperSnake 3, september 2016
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..... vervolg blz 9.
De man van de boot vindt de auto’s ook
mooi! Zodra we op de boot geparkeerd staan,
schroeft Geert de goede kentekenplaat eraf en
doet de foute plaat er weer op!
Veel mooier!
Op het vasteland rijden we weer normaal
tempo en dan is het wel wat frisser!
Eén keer zien we een politieauto…. niets aan
de hand; ze hebben het te druk om op ons te
letten.
In Langweer gaat de Cobra weer op de autoambulance en de Burton achter de Reanult
Espace. We gaan naar huis!
Het was een heerlijk weekend!
Geert en Lenie Weitering
10
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Wie zorgt ervoor dat uw droomauto
geen nachtmerrie wordt?
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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
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Gardner Douglas Cobra .....
Mijn maan is Marcel van Riet en in de PS van
maart 2014 heb ik me reeds voorgesteld.
Het zal bekend klinken maar mijn project duurt
langer dan in eerste instantie verwacht.
Ik heb een Gardner Douglas Cobra gekocht
welke ik heb voorzien van een 5,7 V8 (LS1).
De complete voorwielophanging en voorremmen zijn gereviseerd, de kabelboom vanaf mijn
dashboard naar de motorruimte is nieuw, het
brandstofsysteem is nieuw, de remleidingen zijn
nieuw, de uitlaat is nieuw en uiteraard zijn het
motorblok en de versnellingsbak vervangen.
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Voor de uitlaat heb ik gekozen voor een uitlaat
onderlangs. Dit vanwege het geluid.
Uit ervaring met mijn Super Seven weet ik dat
een sidepipe wel stoer is maar minder
praktisch. Bij een Cobra horen naar mijn
mening zeker sidepipes, maar wellicht een
project voor de toekomst. Gezien de kwaliteit
van het originele dubbelwandige GM uitlaatspruitstuk heb ik gekozen deze te blijven gebruiken en vanaf dit punt alles nieuw te maken.
De uitgaande diameter van dit spruitstuk is
3 inch. Omdat ik een smoring in het uitlaattraject wilde voorkomen gaan er nu twee rioolpijpen onder de Cobra door van elk 3 inch.
Alleen twee Magna Flow absorptiedempers
zorgen voor wat sociale aspecten. Mijn neef kan
zeer goed RVS lassen en heeft zelf de benodigde
apparatuur. Alle bochten zijn gemaakt met
lasbochten en ik kan je vertellen dat dit een
flinke puzzel is met heel veel passen, meten,
slijpen, passen, meten en slijpen.
Vervolgens begint per stukje het traject van
passen, hechten, passen, compleet lassen.
Na drie avonden knutselen onder de Cobra
(zonder brug!) en nog twee avonden voor het
compleet lassen van de uitlaatspruitstukken
en de aansluitingen op de einddempers zit het
zaakje er onder. De twee RVS eindsierstukken
welke ik in eerste instantie had gekocht om op
de einddempers te lassen hadden een nogal
hoog ‘Sjonnie-gehalte’, mijn vuist paste namelijk
in deze pijpen. Uiteindelijk heb ik niet voor
deze uitvoering gekozen en steken er
vooralsnog twee RVS 3 inch pijpen onder de
achterzijde uit.
In de afgelopen weken ben ik zover gekomen
dat er gestart zou kunnen gaan worden.
Via Omex had ik calibration software ontvangen
om de Cobra lopend te maken.
Na veel puzzelen en hulp van leden van de
Cobra Club heb ik het uiteindelijk voor elkaar
PaperSnake 3, september 2016

..... vervolg blz 12 .....
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gekregen om de Cobra te laten lopen.
Het geluid wat de Cobra via de uitlaten produceerde viel
gelukkig nogal mee. Helaas kan ik op zondag niet meer de
wijk uit sluipen zoals ik dit wel met mijn Golf GTE kan.
Helaas kwamen er ook vloeistoffen uit de Cobra wat niet
volgens planning was. De radiateur was (weer) lek, echter
nu op een andere plek.
Navraag leert dat je een gebruikte radiator nooit leeg moet
opslaan.
Inmiddels is deze ook weer gerepareerd.
Een flens op de waterpomp was lek wat inmiddels met
vloeibare pakking is opgelost. Ook de koppelingscilinder
was lek, wat werd veroorzaakt door slechte cubs waardoor
de afdichting niet meer functioneerde.
Met een revisiesetje is dit ook weer opgelost. Verder maakte een van de twee brandstofpompen veel te veel herrie.
Ik heb naast de gewone brandstoftank namelijk een swirltank gemonteerd waar vanuit de brandstofpomp aanzuigt
naar de brandstofrails. Tussen de hoofdtank en de swirltank is een andere brandstofpomp
gemonteerd welke er alleen zorgt dat de swirltank vol
blijft. Op deze manier voorkom je dat het injectiesysteem
bij een half volle tank lucht aanzuigt bij heftig bochten
werk (bijvoorbeeld circuit).
Verder moet ik de auto nog aanbieden bij de RDW om een
Nederlands kenteken te mogen ontvangen.
Daarnaast moet de Cobra nog op de vermogensbank en de
setup van de software te optimaliseren.
Alvorens ik de Cobra ga transporteren moet ik deze eerst
verzekeren. Ervaring leert dat dit slimmer en veiliger is!
Als dit allemaal klaar is wil eerst wat kilometers maken
met de Cobra alvorens ik deze ombouw naar LHD.
Hiervoor moet ook een extra rollbar worden gemonteerd,
interieur worden aangepast en een nieuw stuurhuis
PaperSnake 3, september 2016
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worden gezocht. Vervolgens gaat de achterwielophanging en differentieel in de revisie.
Verder staan ‘deep dish’ velgen aan de achterzijde op de wensenlijst. Gardner Douglas maakt
namelijk geen gebruik van ingekorte aandrijfassen waardoor de hartlijn van de velg erg ver
naar buiten komt te liggen. Naar mijn mening
past dit niet bij de look van een Cobra.
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Zoals je op de foto’s in de PS van maart 2014
hebt kunnen zien, helpt mijn zoontje Jasper regelmatig mee met het sleutelen aan de Cobra.
Onlangs had hij aangegeven zelf een projectje
te willen opstarten met een brommer, dus we
hebben een kapotte 4 takt Monky Bike gekocht
(zie foto). Inmiddels heeft hij het apparaat gedemonteerd. Na vervanging van de zuiger hopen
we dat het brommertje loopt. Ik had al gezegd
dat hij dan mooi met de brommer naar school
kan (200m verderop).
Aangezien hij nog maar ik Groep 7 zit zal de juffrouw dit niet erg waarderen denk ik…. Pedagogisch is dit waarschijnlijk niet erg verantwoord,
maar als hij er elk jaar een cilinder bij sleutelt is
hij klaar voor een V8 als hij 18 is.
Het jongste lid van de Cobra Club zou ik zeggen.
Ik zou zeggen tot ziens.
Marcel
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Al zolang ik me kan herinneren, was ik ontwerper. Sinds mijn jeugd had ik een gro
vooral bruikbare zaken, en ik knutsel er graag wat aan. Dit grote enthousiasme
voorwerpen kan zien. Bovendien ben ik dol op racen, wat maar goed is ook. A

Goede vrienden vinden dit wel ee
Hier rust ee
Met tekenbl
Mooie stiften in een et
Een ontwerper, eenv
Met de naam D

ote passie: tekenen, constructie en ontwerpen. Ik ben dan ook gek op prachtige en
komt voort uit het feit dat ik de prachtige gestroomlijnde vorm van vrouwen en
Anders zou ik eenzaam aan mijn bureau zitten, met nicotine als gezelschap.

en passend grafschrift voor me:
en liberaal
lok en liniaal
tui, wat ouder en vaal
voudig maar geniaal
Dabringer.Karl

H

et Spoor Bijster?

Deel 2

In het eerste artikel is de werking van
kaarten, routes en tracks (sporen) uit de
doeken gedaan. Nu gaan we verder met
het maken en gebruiken van routes. In
tegenstelling tot een track, is een route altijd afhankelijk van de kaart waarop deze
gebruikt wordt.
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Een route ontwerpen op bijvoorbeeld de OnRoute Motorkaart, en deze daarna gebruiken
op een Citynavigator kaart kan zomaar voor
afwijkingen zorgen. Ook het route profiel kan
voor problemen zorgen. Belangrijkste kenmerken waar rekening mee gehouden moet
worden zijn:
1.
Soort kaart die gebruikt wordt
2.
Routeringsprofiel (Activiteitenprofiel)
3.
Aantal via/tussenpunten (ook harde/
zachte tussenpunten, of waypoint/
viapoint genoemd)
Wat het soort kaart betreft is dit in het eerste deel aan de orde geweest. Voor gebruik
met een kitcar zijn twee kaarten aangeraden,
te weten de “standaard” citynavigator kaart
die op de Nüvi en Zumo toestellen wordt
geleverd en de OnRoute motorkaart. In dit
artikel wordt met de laatst genoemde variant
gewerkt. Zorg ervoor dat op de GPS slechts
1 kaart tegelijkertijd actief is (Basemap niet
meegerekend). Zodra er meerdere routeerbare kaarten actief zijn, kan de route dan via de
ene, dan via de andere berekend worden met
veel eindeloze lussen tot gevolg.
Het routerings- of activiteitenprofiel
( afbeelding 16) bevat de voorkeursinstellingen voor het berekenen van de route.
Een route is immers niets meer of minder dan
een aantal via/tussenpunten waartussen een
weg wordt berekend, aan de hand van gevonden weg categorieën op de kaart en gekozen
voorkeuren.
Op het gebied van de routepunten onderscheiden we waypoints(viapunt) en viapoints
(tussenpunt). Dit is een belangrijk onderscheid, omdat waypoints min of meer verplicht bezocht moeten worden in een route.
Tussenpunten zijn slechts een hulpmiddel
voor het berekenen van een route. Wordt een
waypoint gemist tijdens het rijden, dan wordt
de route herberekend totdat het waypoint

Afb. 16

Afb. 17

Afb. 18

Afb. 19
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bereikt wordt. Een tussenpunt (viapoint) wordt
wel gebruikt in de routeberekening, maar wordt
er een via gemist dan gaat de route verder naar
het volgende punt.
Bij het uitwerken van een route zetten we dus
viapunten op de kaart totdat de gewenste tocht
uitgezet is. In Basecamp kunnen we hier eindeloos mee doorgaan, maar nadat de route in de
GPS geladen is volgt er een foutmelding “Slechts
50 waypoints kunnen worden gebruikt voor
volg-de-weg navigatie” of de knop “GA”
( afbeelding 17 en 18 ) licht niet op (afhankelijk
van type Garmin). De meest voor de hand
liggende oplossing is ervoor te zorgen dat geen
enkele route meer dan 50 waypoints bevat.
Een andere oplossing is het veranderen van
waypoints in viapoints. Hiervoor passen we eerst
de instellingen voor de toesteloverdracht aan
via Menu Bewerken, Opties, Toesteloverdracht
( afbeelding 19). Hier zetten we een vinkje bij
“Verwijder routepunten van routes bij overdracht
naar toestel” en bij “Verzend ook de oorspronkelijke route….”. Nadeel van deze instelling is dat
een “hard” waypoint (bv. pauzeplaats) gemist
wordt bij verkeerd rijden. Immers allen begin- en
eindpunt liggen vast, alle tussenliggende punten
zijn slechts voor de route opbouw.
Daarna moet de route nog aangepast worden.
Dubbelklik op de routenaam in de Basecamp
verzameling, in de lijst onder eigenschappen
verschijnen alle punten. Selecteer nu alle punten, met uitzondering van het begin en eindpunt. Klik daarna met de rechter muistoets op
de selectie en kies voor “Niet waarschuwen bij
aankomst(punt maken)”( afbeelding 20 ).
Sluit daarna het venster eigenschappen
(Basecamp past alle bewerkingen toe) en draag
de route over naar de GPS. In de GPS staat nu de
aangepaste route onder de originele naam en de
originele route met toevoeging 1 in de naam.
De aangepaste route kan nu wel gevolgd worden
( afbeelding 21 ).
Zelf een route maken is minder lastig dan het
lijkt. We kiezen een kaart die routeerbaar is, en
zowel op de GPS als in Basecamp gebruikt kan
worden. Daarna kiezen we een Routeringsprofiel ( afbeelding 22 ) dat overeenkomt met onze
activiteit (Motorfiets is aan te raden vanwege
voorkeur bochtige wegen). De instellingen
“Te vermijden wegen” en “Te vermijden
kenmerken” moeten op de GPS zoveel mogelijk
gelijk gemaakt worden aan de instellingen in
Basecamp. Zo niet, wordt de route herberekend
in de GPS met mogelijk een (iets) andere route
PaperSnake 3, september 2016
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als resultaat. Daarna kunnen we starten met
het maken van een route. Op de werkbalk
“Tekengereedschap” klikken we het gereedschap “Nieuwe route” ( afbeelding 23 ) aan.
De cursor veranderd nu in een potlood en we
kunnen het eerste waypoint zetten.
Bij het kiezen van het tweede waypoint wordt
direct de route tussen beide punten
berekend. Bij elke volgende klik wordt een
nieuw volgend punt toegevoegd en de route
uitgebreid. Omdat op deze manier het overzicht snel verloren gaat, is het aan te bevelen
om de vierpunts methode te volgen.
Eerst kiezen we het startpunt, dan een punt
op (ongeveer) een derde van de route, nog
een punt op tweederde en daarna het eindpunt. Basecamp rekent dan de meest optimale route uit. Nu hebben we op basis van vier
punten een route die gereden kan worden
( afbeelding 25 en 26 ).
Als er van de gemaakte route afgeweken moet
worden om bijvoorbeeld een aantrekkelijke
bergpas of mooi uitzicht mee te pakken,
kunnen er tussenpunten toegevoegd worden.
Op de balk “Bewerkingsgereedschap” kiezen
we voor “Invoegen”( afbeelding 24 ).
Wordt dan de route aangeraakt, veranderd de
cursor in een rubberband (elastiek)
( afbeelding 27 ) zodra er twee wapoints
gevonden zijn waar een waypoint ingevoegd
kan worden. Door over de route te schuiven
kan de set waypoints gezocht worden waar
een punt ingevoegd moet worden.
Door een klik met de link er muistoets, wordt
de keuze voor de twee uiterste waypoints
vastgelegd. De rubberband wordt nu
elastisch( afbeelding 28 ) en het extra waypoint kan op de kaart gezet worden. Het nieuwe
routedeel wordt gelijk berekend
( afbeelding 29). Niet zelden is de route direct
naar wens, maar door extra waypoints in te
voegen en/of bestaande te verschuiven
( afbeelding 30) kan er een mooie tocht in
elkaar gezet worden.
Let erop niet te weinig waypoints te
gebruiken. Zo wordt het risico voorkomen
dat de route op een andere dan de eigen GPS
(andere “vermijden” instellingen) teveel gaat
afwijken. Gebruik echter niet teveel
waypoints, het risico van eindeloos in de
rondte tollen is dan aanwezig.
Het kan immers altijd gebeuren dat een
stuk(je) weg niet bruikbaar is.
Indien door waypoints bepaald is dat de weg
gevolgd moet worden, zal de GPS steeds weer
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proberen het waypoint te bezoeken. Beter is dan
om viapoints te gebruiken. Een goede vuistregel
is om gemiddeld 1 waypoint per 10 kilometer te
gebruiken. Daarbij is het aan te raden om van de
route ook een spoor te maken in
Basecamp. Dubbelklik op de route in de Basecamp verzameling. In het scherm Eigenschappen staat rechts ondereen de knop “Spoor
maken” ( afbeelding 31 ). Hiermee maakt
Basecamp een spoor van de route met identieke
namen. Sommige GPS-en hebben de
mogelijkheid om een spoor vast in beeld te
zetten, los van de route. Weliswaar is bij een
spoor geen (stem)begeleiding, maar het kan een
nuttig hulpmiddel zijn bij twijfelgevallen.
Naast waypoints zetten in een route, is er nog
een methode voor het maken van een route.
Dat is op basis van (bestaande) waypoints.
Met het gereedschap “Nieuw waypoint” van de
balk “Tekengereedschap kunnen waypoints op
de kaart( afbeelding 34 ) gezet worden.
Voordeel is dat er meer overzicht blijft op de
kaart. Daarna de gekozen waypoints selecteren
in de verzameling, selectie aanklikken met de
rechter muistoets, en kiezen voor “Route maken
op basis van geselecteerde waypoints”
( afbeelding 35 ). Doordat de waypoints
alfabetisch gerangschikt zijn, ontstaat er niet
zelden een onordelijke route ( afbeelding 36 ).
In de eigenschappen kunnen de waypoints( afbeelding 37 ) dan correct( afbeelding 38 )
gesorteerd worden door een waypoint te
selecteren en deze omhoog of omlaag te zetten
in de route, met de blauwe pijlen rechts.
Het resultaat is een route die veel logischer is
om te rijden ( afbeelding 40).
Na het maken van een route, moet deze nog
overgebracht worden naar de GPS. Hiervoor zijn
2 methoden:
1.
Verzenden met de knop “Verzend ‘verza
meling’ naar toestel…”
2.
Slepen vanuit de verzameling naar de
GPS ( afbeelding 42 )
Met methode 1 wordt direct een complete verzameling verzonden, en kan er gekozen worden
voor interne opslag of geheugenkaart. Deze methode is makkelijk zodra er voor een 7-daagse
tocht een route wordt gemaakt voor elke dag.
Om een enkele route over te zetten is methode 2
sneller en makkelijker.
Nadat de route(s) zijn overgebracht, is er op de
gekozen locatie in de GPS een groen vinkje te
zien. Voordat de GPS wordt losgekoppeld, is het
aan te bevelen om het toestel eerst uit BasePaperSnake 3, september 2016
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camp los te koppelen. Klik het groene vinkje
aan met de rechter muistoets en kies voor
“Uitwerpen” ( afbeelding 44 ). Wordt dit niet
gedaan, dan bestaat de kans op niet of half
overgebrachte routes.
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Tips:
·
Gebruik niet teveel waypoints (max
50)
·
Gebruik niet te weinig waypoints (± 1
per 10 kilometer)
·
Zorg dat waypoints aan de juiste kant
van de weg staan
·
Geen tracks omzetten naar routes op
de automatische piloot, beter handma
tig overtekenen met de route tool
·
Installeer Google Earth. Er wordt dan
een plugin voor Basecamp geladen.
Via menu “Beeld”. “Google Earth” kan
de route of verzameling in Google
Earth getoond worden. Ideaal om de
conditie/breedte van de wegen te con
troleren ( afbeelding 45 en 46 )
In het derde en laatste deel gaan we in op
het downloaden van routes en het delen van
routes met derden.

Afb. 44

Afb. 45

Ramon Koch.

Afb. 40

Afb. 41

Afb. 46

Afb. 42
Afb. 43
PaperSnake 3, september 2016



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

Zeeland .....
Hier aan de kust…
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“Hoi Marc, je bent dan wel geen lid van de CCN, maar ik wil je graag uitnodigen voor een Cobra rit
door Zeeland.”
Zo begon een paar weken geleden voor mij de 7e Zeelandrit 2016…
Het werd nog spannend, want mijn Cobra zou de donderdag voor het weekend nog gekeurd worden. En ja hoor: hij kwam er niet door! Mijn Cobra zou dus niet klaar zijn voor het weekend! Na de
1e Zeelandrit als toeschouwer te hebben meegemaakt, en een Limburgrit en een Ardennenrit als
bijrijder met Peter, kon ik mijn 1e eigen rit toch niet door mijn neus laten boren? Dus vrijdag de
Cobra rijklaar gemaakt en op naar Maartje en Peter.
Met dank aan de weersvoorspellingen wordt een matige opkomst verwacht. Maar in Middelburg
schijnt de zon en als ik aankom zit Gerard Ursem, de man met de meeste kilometers (uit het hoge
noorden), al aan zijn eerste biertje. Even later komen Cor Verlinde en Mathijs Scheele (die z’n Cobra thuis heeft gelaten), Mirjam en Terence den Ouden en Rocco Janssen.
Na een borrel in het zonnetje, genieten we met z’n allen van de BBQ. Maartje en Peter hebben dit
uitstekend verzorgd. We tafelen tot het donker wordt en sluiten de avond af met een kop koffie.
Dan met 3 brullende Cobra’s door nachtelijk Middelburg…
De volgende dag begint op het terras van Restaurant ’t Hoofdkwartier, midden op de woonboulevard in Middelburg. Bij aankomst op het grote parkeerterrein staan de Cobra’s van Ed en Terence
er al. Ed en Karin Snijders zitten op het terras met Mirjam en Terence. Rik Hofsté is aangeschoven
voor de lunch, hij heeft zijn Cobra thuis gelaten en rijdt niet mee. In nog geen 10 minuten staan
er 8 Cobra’s; ook Luuk de Boer is voor een dagje vanuit Amsterdam naar het Zeeuwse afgereisd.
Nathan, een bevriende autopedia van de Meijers, mag met Luuk meerijden.
Op het terras, met uitzicht op de Cobra’s, laten we ons de lunch smaken. De zon breekt door en de
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stemming komt er al goed in. Als de (Duitse) toeristen klaar zijn met hun foto’s, beginnen we aan het
eerste deel van onze rit door Walcheren. We rijden binnendoor naar Vlissingen en paraderen over
de Boulevard. Het uitzicht over de monding van de Westerschelde en de zeeschepen is geweldig!
Michiel de Ruijter valt bijna van zijn voetstuk als er 8 Cobra’s om hem heen rijden.
De route gaat door pittoreske dorpjes en over smalle landweggetjes, langs koeien die ons verbaasd
aankijken en kalfjes die met ons mee rennen. Oppassen voor schrikkende paarden: wij willen geen
steigerende paarden op onze motorkap!
We worden een hele tijd gevolgd door een rode Alfa, even moet ik denken aan de reserve auto van
Top Gear. O nee, dat nooit…!!
In Kamperland bij Brouwerij Emelisse maken we een koffie stop. Het oplijnen in afwisselende kleuren is niet helemaal gelukt: de 4 blauwe Cobra’s staan allemaal naast elkaar. Na de koffie en een
rondje zonnebrandcrème gaan we verder. Langs het Noordzeestrand van Vrouwenpolder, door het
toeristische Domburg rijden we naar de dijk van Westkapelle, waar we met de Cobra’s letterlijk
langs de Noordzee rijden. De rit door Walcheren eindigt in Zoutelande, waar we op het terras van De
Distel met een diner afsluiten.
Zondag staat een rondje over de andere Zeeuwse eilanden op het programma. We verzamelen bij
restaurant De Caisson in Kapelle met een kop koffie en een Zeeuwse bolus. Het is een paar graden
frisser, maar ondanks de verwachtingen is het nog altijd droog; perfect weer voor mooi tochtje. Met
nog 4 Cobra’s over (Maartje en Peter, Gerard, Terence en ik met Ramon), rijden we over de smalle
weggetjes door de zak van Zuid Beveland en bij Wemeldinge over de dijk langs de Oosterschelde.
Door naar Noord Beveland richting Neeltje Jans en over de stormvloedkeerring naar Schouwen Duiveland. We rijden weer langs de oever van de Oosterschelde, nu aan de andere kant van het water.
Langs het haventje van Burgsluis en komen voor de lunch aan bij De Heerenkeet, waar de Cobra’s
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worden geparkeerd op het havenhoofd, met de neuzen naar de Oosterschelde.
Hier eindigt mijn 1e Cobra rit. Met zo’n groep is het nog leuker dan alleen rijden; mijn aanmeldingsformulier voor de CCN is onderweg! Met een grote smile op mijn gezicht rij ik naar huis. Het
begint te regenen maar dat mag de pret niet drukken: ook in de regen is het geen straf om in de
Cobra te rijden.
Ooit getrouwd in de Cobra (van Peter). Nu, 20 jaar later, rijd ik er achter, in mijn eigen Cobra met
m’n zoon. Wàt een geweldig weekend en wat een prachtig weer hebben we gehad!
Maartje en Peter, nogmaals bedankt voor de goede zorgen en de prachtige rit!
Marc (en Ramon) Koole.
zet de volgende zeelandrit maar in de agenda: het is de moeite waard de gok te nemen…
…in Zeeland de meeste zon uren...
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1e Cobra .....
Het verhaal achter de allereerste Shelby Cobra
Binnenkort gaat de allereerste door Caroll Shelby aangepaste AC onder de hamer, een mooi moment om eens in de geschiedenis van dit icoon te duiken. In 1953 presenteert het Britse AC de Ace.
Deze door John Tojeiro getekende sportwagen is duidelijk geïnspireerd op de Ferrari 166 MM Barchetta. Onder de motorkap echter geen V12, maar een verouderde tweeliter zes-in-lijn met 100 pk.
In 1956 wordt optioneel ook de tweeliter l6 van Bristol leverbaar. Deze 130 pk-sterke krachtbron
is een doorontwikkeling van de motor van de vooroorlogse BMW 328. In 1961 komt een 2.6 l6 van
Ford beschikbaar, maar daarvan worden maar weinig exemplaren verkocht aangezien tegen die tijd
Caroll Shelby zijn magie heeft laten botvieren op de Ace.
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In 1961 krijgt AC een brief binnen van Shelby, waarin hij de fabriek vraagt hem een Ace te bouwen
met een V8. AC ziet dat wel zitten, op voorwaarde dat Shelby zelf op zoek gaat naar een krachtbron.
Als eerste benadert hij Chevrolet, maar zij zitten niet te wachten op een Corvette-concurrent met
Chevy V8. Ford heeft daarentegen wel oren naar het project en heeft juist een gloednieuwe 4.3 V8
(260ci) klaar.
Het blok wordt verscheept naar Engeland, waar de monteurs van AC het blok in de Ace met chassisnummer CSX2000 lepelen. Het resultaat is verbluffend, de Cobra zit in 4.3 seconden op de honderd
en heeft een topsnelheid van bijna 250 km/u.
Dat zijn nu nog fantastische waarden, moet je nagaan hoe buitenaards ze waren in 1962…
De conversie blijkt niet heel moeilijk, aangezien AC de Ace al flink heeft aangepast
om de 2.6 l6 van Ford passend te krijgen.
Het diff moest iets steviger worden uitgevoerd in verband met het toegenomen
vermogen en de stuurinrichting moest
worden aangepast op de bredere V8.
Verder heeft deze allereerste Shelby Cobra
de schijfremmen zo ver mogelijk naar binnen zitten, om het onafgeveerde gewicht te
verminderen.
Dit werd uit kostenoverweging echter
geschrapt op de productiemodellen, die de
remmen op de conventionele plek hebben
zitten.
Uiteindelijk worden er, inclusief prototype
CSX2000, 126 Cobra Mk I’s gebouwd.
75 daarvan hebben het 260 ci-blok, terwijl
de overige 26 een vergrote 289 ci-versie
(4.7 l) kregen.
Dit blok zou ook de basis vormgen voor
de Cobra Mk II. De meest legendarische is
echter de Cobra Mk III, met zijn bredere
spatborden en machtige 427 ci (7.0 l) V8.
In vergelijking met die laatste brute Cobra
427’s, is deze CSX2000 behoorlijk subtiel
en ingetogen. En toch heeft hij het in zich
om de duurste AC Cobra ooit te worden.
De auto is namelijk in al die jaren
eigendom gebleven van de in 2012
overleden Caroll Shelby.
Hij sprak af dat de auto na zijn dood
geveild zou worden en de opbrengsten
naar de Carol Shelby Foundation zouden
gaan en zo zal geschieden.
De auto is in originele staat en nooit
gerestaureerd, wat met name aan het
interieur goed is af te zien. Overigens is
dit blauw niet de kleur die de fabriek er
oorspronkelijk op spoot, Shelby gebruikte
deze CSX2000 intensief om de Cobra te
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promoten en liet de auto regelmatig in een andere kleur spuiten. Zo leek het net alsof de productie
al goed op gang was…
De auto is tijdens de Monterey-veiling op 19 en 20 augustus geveild door RM Sotheby’s,
samen met een aantal andere originele Shelby Cobra’s.
Een schatting van de opbrengst had het veilinghuis niet openbaar
gemaakt, maar had zou mij zeer verbaast als er minder dan 5 miljoen euro voor betaald zou gaan worden (werd + 11 milj.)
Bron : www.autoblog.nl
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