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De laatste Paper Snake van dit seizoen ligt weer
op de mat, maar dit keer wel een extra dikke
uitgave. Met dank aan Dick, Nico en Christiaan
voor hun stukken over de ECM 2016, waarbij
een record aantal deelnemers uit Nederland
aanwezig waren. Ook hebben we twee leuke
verslagen van Klaas en Mickel. Maar dat betekent niet dat meer stukken/verslagen en/of
foto´s niet welkom zijn, want in 2017 willen we
toch ook graag vier Paper Snakes op de deurmat hebben en dit kan alleen met jullie hulp.
Zoals jullie inmiddels weten ben ik slechts
waarnemend redacteur, en is het bestuur nog
steeds opzoek naar iemand die deze taak wil
overnemen. Want je kunt niet eeuwig blijven
waarnemen, toch…..
Verder wens ik iedereen weer veel leesplezier,
en hele fijne Feestdagen.
Rocco
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Van de Redactie

*Special thanks to Dave Bull and Alex Huntly for
the Centerfold & Cover pictures
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Bestuursmededelingen:
Algemene Zaken
Bij bijna alle ECM’s was ik aanwezig, maar dit
jaar was ik de eerste keer aanwezig met mijn
eigen Cobra. Tot op heden was ik namelijk
altijd de co-driver van Cor Verlinde. En hoe
leuk dat ook is, het is me goed bevallen om
met eigen wagen deel te nemen, al valt het
kaartlezen echt niet mee. Zeker niet als je aan
de “verkeerde kant” van de weg zit, voor ons
gevoel tenminste. Maar ik moet zeggen, de
ECM 2016 was erg goed georganiseerd, zoals
jullie in deze PS kunnen lezen. Prachtige ritten, leuk gezelschap, mooie wagens, en vooral
heel veel plezier.
4

Om ook in de toekomst het liefst jaarlijks een
ECM te hebben, ergens in Europa, is er onlangs
een meeting geweest tussen een aantal voormalige deelnemers/organisatoren (Duitsland,
Frankrijk, Engeland en Nederland). Hierbij is
het idee ontstaan om de “ECC” op te richten,
dit staat voor “The European Cobra Club”. Dit
is geen club zoals wij die normaal gesproken
kennen, er is bijvoorbeeld geen bestuur. Bovendien staat de ECC geheel los van de landelijke Cobra Clubs die er zijn. De ECC wil echt
niet concurreren met de clubs in de diverse
landen, en is puur gericht op de Europese
meetings.
Het zijn, zoals ik het zelf zeg, een aantal enthousiastelingen die de ECM een warm hart
toe dragen. De ECC probeert mensen te helpen
met het opzetten van een ECM in hun land.
Het eerste resultaat is zelfs al geboekt, want
Roel & Yvona de Vringer gaan op 23 t/m 25
juni 2017 een ECM organiseren in Tsjechië.
En… ik spreek uit ervaring: dit is een prachtig
land met mooie wegen. Heb je interesse in
deelnemen? Neem dan via het forum contact
op met mij (Resik) of Roel (Pix427).
Rocco

Zodat we in 2017 ook helemaal via Regiobank
bankieren. De overstapkosten zijn dan binnen
een half jaar terugverdiend!
Deze verandering heeft natuurlijk ook gevolgen
voor diverse documenten.
Op het inschrijfformulier op de website is het al
aangepast, mochten jullie nog het oude nummer
tegenkomen, dan hoor ik het graag zodat we het
kunnen aanpassen. Op de contributienota’s zal
begin januari natuurlijk het nieuwe nummer te
vinden zijn.
Dan een korte leden update: na de 6 opzeggingen n.a.v. de contributie nota’s begin dit jaar,
hebben nog 6 andere leden aangegeven hun lidmaatschap per einde jaar te stoppen. Tegenover
deze 12 vertrekkers, staan tot nu toe 15 nieuwkomers. We blijven dus op sterkte.
Tenslotte wens ik iedereen prettige feestdagen
en een goed Cobrajaar 2017!
Met vriendelijke groeten,
Cobra Club Nederland
Ad van der Burgt
Van de evenementen-coordinator
De tijd gaat steeds sneller lijkt en het jaar zit er
weer bijna op. De kalender voor volgend jaar is
weer in de maak. Zoals ieder jaar ben ik weer
naarstig op zoek naar evenementen en ritten
voor op onze kalender. Heb je een evenement
die niet mag ontbreken op onze kalender of
heb je een idee over een rit ergens in het land,
ik hou me zeer aanbevolen. Neem contact op
en dan kijken we samen voor een plaats op de
kalender. Heb je hulp of tips nodig, schroom niet
en bel, mail of app me. Dit jaar hebben we toch
verschillende leuke ritten gehad en als je dan de
cobravrienden ziet genieten van de rit, omgeving en gezelligheid is het de moeite meer dan
waard. Heb je leuke dingen die je graag met de
cobra club zou willen doen, laat het weten.

Van de penningmeester
Fijne feestdagen en tot volgend seizoen!
Zo’n overstap naar een andere bank heeft nog
heel wat voeten in aarde. De nieuwe rekeningen (betaal en spaar) zijn actief, het saldo is
overgeboekt, nu nog even de oude rekening
opheffen. Blijkt dat Cor Schiedon nog bij de
bank als mede rekeninghouder bekend is, dus
weer wat formulieren over en weer sturen.
Maar goed, dat zou nu ook geregeld moeten
zijn.

Groet
Mickel
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Reisverslag ECM 2016 .....
Donderdag 1 september:
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Vroeg uit de veren, we moeten in Duinkerke een boot nemen om 10 uur en het is noodzakelijk om
een uur vooraf daar te zijn. We reizen met DFDS Seaways. Waarom we de overtocht niet doen vanuit Calais? Of met de TGV? Als we toch een dag vroeger vertrekken hebben we tijd genoeg om de
oversteek te doen, bovendien zijn de prijzen duurder en riskeer je op elk ogenblik blokkades op de
autosnelweg vanwege vluchtelingen. Een netelige kwestie, waarbij veel tegengestelde standpunten
steeds meer de gemoederen ophitsen.
Snel ontbijten, de cobra is al gepakt en klaar om te vertrekken. Eerst nog even Google maps en
TomTom live checken of er geen files zijn. We hebben keuze uit 3 routes vanuit onze thuishaven
Waals Brabant. Via de Brusselse ring naar de kust en dan naar Duinkerke, via Waterloo over Halle
naar Rijsel en Duinkerke of via Charleroi naar Rijsel en Duinkerke.
Geen noemenswaardige files te bespeuren dus riskeren we ons toch via Brussel.
Het eerste deel, tot in Frankrijk, gaat vrij vlot. De Brusselse ring is al druk maar gelukkig dus geen
files. De problemen starten echter zodra we over de grens zijn. Alles zit plotseling strop. We raken
amper vooruit, niemand weet goed wat er aan de hand is. Er zijn geen politievoertuigen te zien.
Borden geven aan dat er wegenwerken zijn. Na een paar honderd meter komen we uiteindelijk aan
een punt waar we van de snelweg moeten, de baan is echter prima berijdbaar en er zijn geen
arbeiders of machines te zien, niet op de weg noch aan de kant. We verlaten de snelweg om er via
een rotonde onmiddellijk weer op te gaan. Hoewel we daarna weer snelheid kunnen maken,
vervoegen we als laatste de groep Nederlandse cobra’s.
Op het afgesproken tijdstip zetten alle wagens zich klaar om de boot op te gaan.
De tocht duurt niet lang, door het uur verschil zijn we op een uurtje aan de overkant.
Zoals het spreekwoord zegt: ”de laatsten zullen de eerste zijn” mogen we als eerste aan wal.
Omdat het voor ons de eerste keer is dat we aan de “verkeerde” kant van de baan moeten rijden,
zijn we er niet helemaal gerust in. We zetten ons dus iets verder opzij om de andere 5 cobra’s op te
wachten. Daarna is het in colonne langs de kustroute die Rocco voor ons heeft uitgestippeld.
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Het “verkeerd” rijden gaat vlotter dan verwacht, ook al omdat er vanaf het begin al geen mogelijkheid is om je te vergissen. Het nemen van de ronde punten, en er zijn er veel in de UK, is nog het
moeilijkst van al. Je verwacht niet dat de wagens van rechts komen en dat je onmiddellijk links een
eerste uitrit hebt en geen oprit, maar met de hulp van de GPS geraak we het snel gewoon.
Met 5 van de 6 cobra’s hebben we een BB gereserveerd in Cuckfield we hebben dus nog een rit van
170km voor de boeg. De kleine, soms echt smalle, wegen leiden ons van dorp naar dorp. Overal is er
wel een opstopping en moeten we vertragen voor een dubbeldekbus, vrachtwagen of een bruggetje
waar je niet met twee tegelijk over kan. Iets na de middag stoppen we even om de maag te vullen,
het is tevens onze eerste kennismaking met een pub. Je kiest een plekje, maar je moet wel zelf gaan
bestellen aan de toog. Met een gevulde maag trekken we weer verder.
We gaan langs de badplaatsen Hastings, Eastbourne en Brighton. Elke badplaats heeft zijn pier, de
ene al mooier dan de andere. Overal kom je ook palmbomen en prachtige bloemen tegen, je waant
je aan de Franse Riviera maar nee hoor het is wel Engeland. Onze laatste tussenstop, Beachy Head is
vooral bekend om zijn krijtrotsen,
de hoogste van Engeland. Tevens
ook berucht door de vele zelfmoorden die er plaatsvinden. Het
wordt stilaan koeler, het is ondertussen ook al na vieren.
In Brighton gaan we landinwaarts
naar onze eindbestemming van
die dag, de laatste 25km zouden
vlug moeten gaan, maar dat is
zonder de file gerekend. Het heeft
wel één voordeel, je kan rustig de
mooie villa’s bewonderen. Rond
zessen zijn we dan eindelijk aangekomen. Vlug nog even opfrissen
een maaltijd verorberen en daarna
de cobra onder de dekens leggen
voor een rustig nachtje.
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´s Ochtends een lekker ontbijt, naar Engelse normen, met eieren, spek, bonen, worst enz… Zware
kost. We nemen rustig de tijd om ons klaar te maken, het zeil van de cobra’s te halen en sommige
moeten hun beestje wat olie toedienen om ze weer opgewekt te laten klinken. Er wordt wat overlegd wat we gaan doen onderweg naar de ECM-samenkomst. Uiteindelijk beslissen we om naar
Goodwood te trekken, daar is waarschijnlijk wel iets te zien. Het weer is mooi dus zullen we wel
wat foto’s kunnen maken. Het valt echter tegen. Alhoewel er niet veel te beleven valt kunnen we
toch de sfeer opsnuiven van het oude circuit. Rocco verdwijnt even en komt snel terug met prachtig
nieuws: we mogen met z’n allen op de startgrid voor een groepsfoto. We staan nog maar net op de
baan als de pitlane verantwoordelijke ons “beleefd” komt aanmanen om te vertrekken, er mocht
volgens hem maar één cobra op de baan komen. Spijtig voor hem hadden we de foto’s al gemaakt
en net op hetzelfde ogenblik begon het toch te regenen dus dropen we maar af. Wat verder even
schuilen en wachten of het niet zou ophouden met regenen, de weergoden hebben er echter geen
oren naar, dan maar de kap monteren. De 25km die ons van Hayling Island, waar de samenkomst
van ECM plaatsheeft, verwijderen leggen we weer af met files en slecht weer, geen goeie combinatie. Je ziet bijna geen steek door de regen en ruiten bedampen bij elke stilstand.
Als we op Hayling Island aankomen houdt het slechte weer even op en worden we door de organisatoren warm ontvangen. Tijdens het “English Tea & Cream”, waarop Collin Blower één van de
sponsors ons trakteert, wordt evenement officieel geopend in het bijzijn van de burgemeester, een
oude dame die echt aan elke tafel iedereen de hand komt schudden en een praatje maakt.
Dat zie je hier bij ons nog niet zo gauw gebeuren. Na de openingsrede tijd om de “Tea & Cream”
te nuttigen. Voor ons wordt het koffie en de cream zijn in feite allerlei hapjes en zoetigheden, dat
wordt smullen. Na al dat lekkers wacht ons nog een klein ritje helemaal tot het andere eind van het
eiland naar het hotel waar we uiteindelijk voor de hele ECM gaan overnachten. Er is een afzonderlijke parkeerplaats voorzien voor al die Snakes. We hoeven ons zelfs niet in te checken.
Een drietal dames staan alle deelnemers te woord om de sleutels van de kamers uit te delen en de
weg naar onze kamers uit te leggen, puike organisatie.
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Zaterdag 3 september:
Na een rustige nacht, eerst eens checken hoe het met de Cobra is gesteld. We zijn niet de enigen,
zeilen worden weer weggehaald, kappen eraf. Hier en daar wordt er zelf gepoetst. Tijd voor het
ontbijt, in buffetvorm. Er is keuze te over, wij laten de eieren en bonen voor wat ze zijn, liever een
stel vers gebakken pannenkoeken. Vandaag hebben de organisatoren een rit uitgestippeld naar
Brooklands. Voor we vertrekken eerst nog een briefing, er wordt gevraagd om niet allemaal tegelijk
te vertrekken maar in kleine groepjes. Het heeft geen zin om met meer dan een 5-tal wagens samen
te rijden, daarvoor is het in Engeland te druk op de wegen. Het is naar onze normen op de kleine
wegen echt niet zo druk als we verwachtten, alleen zijn het de ontelbare ronde punten die een grote
groep de das zouden omdoen.
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Wat ons opnieuw opvalt is dat er
hier bijna nergens borden staan
om aan te geven in welk dorp je
komt.
In Brooklands, het oudste circuit
ter wereld, mogen we allemaal
voor het “Clubhouse” parkeren en
hebben we even de tijd voor een
bezoekje aan het museum, een
koffie of een babbeltje met de andere deelnemers. Wij gaan voor
het museum, het uiterlijk is nog
echt zoals het vroeger allemaal
was, houten hangars met namen
van bekende en minder bekende racers. Binnenin zijn hier en daar oude wagens en motoren te zien
die de moeite waard zijn, doch het geheel is niet om over naar huis te schrijven.
10 We zijn net op tijd terug om de fotoshoot te doen, ECM heeft speciaal de toestemming gekregen om
alle Cobra’s op de “Banking” te zetten. Het is een overgebleven stuk van de oude racebaan die zeker
een hellingsgraad heeft van om en bij de 45°. Een spectaculair zicht als de 73 cobra’s daar allemaal
staan, het is dan ook ontegensprekelijk het hoogtepunt van deze ECM.
Als alle foto’s zijn genomen is het tijd voor de lunch, deze keer is het Baume en Mercier de tweede
sponsor die trakteert. Tijdens het buffet wordt hun nieuwste horloge gepresenteerd, een prachtexemplaar maar niet voor ieders beurs. Er wordt ook een spelletje gedaan rond Shelby en tal van
prijzen worden uitgedeeld.
De dag is ondertussen alweer goed gevorderd en ons groepje beslist om maar rechtstreeks terug
naar het hotel te gaan langs de snelwegen. De Engelsen houden zich allemaal mooi links en rijden
onder de snelheidslimiet zodat wij ze zonder moeite rechts kunnen voorbijsteken. Bij het binnen
rijden van Hayling Island ligt een benzinestation, die zal dit weekend goed zijn brood verdiend hebben, want elke dag dient er toch getankt te worden.
‘s Avonds een 3 gangen diner met wijn, het is wel geen Franse keuken, maar slecht is het ook niet.
Engelsen maken soms toch echt rare combinaties.
Zondag 4 september:
Weer het dagelijkse ochtendritueel, cobra klaar maken, ontbijt, briefing. Vandaag zijn er twee
groepen, de ene doet een rit door het “New Forest” natuurgebied. Wij hebben gekozen voor het
bezoek aan Stonehenge. De route die is uitgestippeld rijdt vlot, wederom via kronkelende wegen
met weinig verkeer. Toch missen we bij de laatste rotonde de uitrit naar de parking en belanden we
in de file die de organisatoren ons juist wilden doen vermijden. Met een klein oponthoud zijn we
dan toch in Stonehenge geraakt. Na het historisch monument van alle kanten bekeken en gefotografeerd te hebben gaat het voor de lunch richting “The Swan @ Stoford”, een herberg uit de 18de
eeuw. Tijdens de lunch worden de organisatoren gehuldigd voor hun inzet. Rocco overhandigd hen
een cadeau namens de CCN, klompen en andere Nederlandse specialiteiten. Naar het hotel terug
doen we via een kleine omweg, zodat we ook een beetje de sfeer kunnen opsnuiven van het
“New Forest” natuurgebied dat we in de ochtend hebben moeten missen. Als je ooit de gelegenheid
hebt doe dan een tochtje door dat gebied, echt de moeite waard om daar het vee zo maar los over
de straat te zien lopen.
Maandag 5 september:
Vandaag is het de laatste dag van ECM, sommigen vertrekken direct naar huis. Er wordt dus al
afscheid genomen en afspraak gemaakt om elkaar terug te zien volgend jaar. Er is echter ook nog
een bezoek gepland door ECM dat wij niet willen missen. De tocht trekt naar het “Beaulieu automuseum”, de auto jumble hebben we spijtig genoeg gemist, maar niet getreurd het museum zelf is
ook de moeite om te zien. Heel wat wagens die je bij ons niet tegenkomt, zelfs niet in het Louwman
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of in Autoworld. Na de middag
wordt het voor ons ook tijd om
aan de terugkeer te denken.
Voor de terugrit hebben we
ook een tussenstop gepland en
overnachten in Rye.
De B&B is gevestigd in een
heuse windmolen. Als de
eigenaar ons hoort aankomen
komt hij onmiddellijk buiten gerend, hij wijst ons een
parkeerplaatsje aan waar we
veilig zullen staan, uit het zicht
van voorbijgangers. Je weet
nooit zegt hij, het zou zonde
zijn voor zo’n mooie wagen als
hij beschadigt zou worden.
Dinsdag 6 september:
Vandaag gaan we naar huis, maar niet voor ik
mijn vader een pleziertje doe en we een
lokale spoorlijn bezoeken.
De “RH&DR Romney, Hythe & Dymchurch
Railway” is een smalspoor met een breedte
van slechts 38cm. Zelfs de locomotieven zijn
in grootte aangepast, ze lijken wel op te groot
uitgevallen speelgoed maar niks is minder
waar, aan 40km/h gaan ze met een dozijn met
passagiers gevulde wagons goed vooruit.
Na de middag is het nog een klein eindje tot
Dover waar we de boot terugnemen. Van
Duinkerke naar huis hebben we minder geluk
dan met de heenreis. Een ongeval rond Gent
en we hebben file, daardoor zitten we ook in
het spitsuur in Brussel en dus weer file, maar
gelukkig regent het niet.
Christian Andriessens
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ECM2016 – Voorbereidingen .....
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Dit jaar voor het eerst geen werk meer, want
pensionado! Dus ik heb alle tijd om mijn Cobra in
orde te maken voor het 8ste ECM, niet dan! Eerst
maar eens wachten op wat beter sleutelweer.
Al drie jaar komt er een geluid van een kappotte
kogellager uit mijn aandrijflijn, enkel boven de
2000 toeren EN als de pook in zijn vrij staat, die
steeds erger wordt. Vorig jaar de aandrijfassen
met de vier homokineten en het differentieel
vervangen. Blijft als verdachten over de cardanas
en de versnelling-bak. De cardanas is in 2014
door een nieuwe vervangen. Dat betekent dat
de versnellingsbak de boosdoener moet zijn en
vervangen moet worden. Ik heb nog een reserve
bak liggen, met een afgebroken versnellingsbak
steun. (foto-1)
Dat betekent dat het motorblok en versnellingsbak eruit moeten. OK, als dan toch het motorblok
eruit moet dan kan ik net zo goed mijn reserve
V6 Cosworth blok onder handen nemen, lopend
maken en erin zetten. Tijd zat, toch ?
Zodoende heb ik in mei 2016 alle benodigde
onderdelen in UK en USA besteld en ben ik begin
juni begonnen. Bedenk dat voor deze Ford V6
Cosworth blokken niets meer te krijgen is bij de
Ford dealer ! Ik heb de Ford mannen bij mij om
de hoek al meerdere middagen laten zoeken op
onderdelen en pakkingsets…..
Voor pakkingen kun je terecht bij de website van
Burtonpower (UK) en Specialised Engines (via
Ebay). Mijn reserve V6 Cosworth blok (1990)
heeft 26 jaar stilgestaan en hierdoor zijn de klepzittingen en randen van de klepstelen gecorrodeerd waardoor de compressie meer dan gehalveerd is (ca 5 bar). Precies hetzelfde euvel als
het prototype V6 blok (uit 1989) had wat er nu
in zit. Dat betekent dat alles van het motorblok
moet, tot je het onderblok overhoudt.Omdat mijn
reserve blok enkel voor test doeleinden gebruikt
is, ziet het er van binnen als nieuw uit.
Pas toen de koppen eraf waren zag ik koolaanslag
op de zuigers zitten en constateerde ik dat er
verkeerde bougies inzaten. (foto-2) Wat hebben
de Ford boys willen testen in 1990 ???
(Bedenk dat het productie Ford V6 Cosworth blok
pas in 1991 voor het eerst in een Scorpio gezet
is).
Dat betekent de zuigers en pasvlakken zo goed
mogelijk schoon maken. (foto-3)

Foto 1

Foto 1b

Foto 2

O ja, er zat behoorlijk wat roestvorming in de
koelruimtes die de cilinders omgeven (volgens
de monteurs van het revisie bedrijf heel normaal,
gewoon goed spoelen).
De cilinderkoppen weggebracht om de klepzit-

Foto 3
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tingen te laten reviseren (incl. nieuwe klepsteelpakkingen) en de koppen te laten vlakken. De cilinderkoppen kwamen als nieuw terug. (foto-4)
Ook bleek dat de speciale nokkenasketting geleider
licht ingesleten was. (foto-5A) Dit onderdeel is bij
deze motoren het eerst wat aan revisie toe is (bij
ca 100.000 km). Ik had nog een nieuwe liggen dus
krukas poelie eraf want dan kan het erachter zittende nokkenasketting deksel eraf. Alles er weer op
was nog een dingetje ! (foto-5B)
Toen was het tijd om de cilinderkoppen er weer op
te zetten. Volgens het manual moet je beginnen met
de cilinderkop 4-5-6. Maar ja, hoe…. want je moet
met 2 man zijn. Eén man om de cilinderkop vast te
houden en de andere om de nokkenasketting erdoor
te doen ZONDER dat de nokkenasketting van het
krukas tandwiel gaat !! Na een nacht woelen in bed
had ik de oplossing. Ik gebruik mijn motorblok hijskraan om de cilinderkop vlak boven het motorblok Foto 5a
te hangen dan kan ik met 2 handen proberen om
de nokkenas ketting onder spanning door de nokkenas poort van de cilinderkop te geleiden. (foto6A, rood omcirkeld) Dat was nog niet zo simpel
omdat de nokkenas ketting in geleiders zit EN in de
cilinderkop ook nog eens een tandwiel waar de ketting over moest. Enfin na een middag zwoegen zat
die erop. Nu dezelfde truc bij de andere cilinderkop
uitvoeren. Voila gefikst. (foto-6B)
Nu is het tijd om de nokkenassen erin te zetten. Ik
had nog een stel nokkenassen met hogere lift en iets
langere openingsduur liggen van een Ford V6 van de
2e generatie (vanaf 1995, codenaam BOB). (foto-6C)
Richard Knoop heeft deze erin zitten en leveren met
een standaard EECIV motormanagement 216 pk (19
pk extra) op de rollenbank. Ik had met de standaard
nokkenassen en het EECIV motormanagement 197 Foto 6a
PK en 300 nm op de rollenbank (standard is 195
pk en 275 nm). Met mijn huidige KMS MD35 motormanagement is dat 218 pk en 310 nm.
Dus ik verwacht ergens rond de 235 pk uit te komen met deze andere nokkenassen, dat heet als ik
mijn motormanagement goed programmeer ! De
rollenbank van Autosport Waalwijk zal het volgend
jaar moeten uitwijzen wat het werkelijk geworden
is.
Voor degene die verder willen tunen is er in de UK
een specialistisch bedrijf (Top Boss Performance
Tuning) die met 2 turbo’s en aangepaste zuigers,
nokkenassen etc. tot boven de 500 Pk komen.
wel je eigen Ford BOA V6 blok en een dikke 5000
pond meenemen !
Deze andere nokkenassen passen zonder problemen. Wat wel veel tijd kost is om de nokkenas
tandwielen er goed op te krijgen zodat de nokkenas Foto 6c
PaperSnake 4, december 2016
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timing 100% goed staat. Dat is geen sinecure
want er is erg weinig manoevreer ruimte. En
houdt de nokkenasketting op spanning terwijl je
dit aan het doen bent! De laatste tandwielen voor
nokkenas 1 was de lastigste. (foto-7A en foto-7B)
Het is nu begin juli, nog tijd zat. Ik wilde nieuwe
pakkingen gebruiken voor de kleppendeksels
maar wat bleek de nieuwe uit de UK zijn tekort !
(foto-7C) Ik heb daarom de oude kleppendeksels
van het 1989 blok gebruikt omdat die de orginele pakkingen er nog opgelijmd hebben. Deze
kleppen deksels heb ik donkerblauw geverfd.
Later bleek dat deze pre-test/productie kleppendeksels 1 mm dikker zijn dan de uiteindelijke
productie versies. Hierdoor kwam de bediening
van de 2e gasklep klem te zitten en ik heb hier
met de vijl een stuk van de rand van het kleppendeksel moeten vijlen (zie het omcirkelde op
foto-8)
Tussendoor de steun van mijn andere versnellingsbak ‘gemaakt’ door met polester en glasmatjes aan de gang te gaan. (foto-9)
Ik wilde dit laten lassen en heb hiervoor contact
gezocht met een expert op dit gebied. Aan hem
mijn probleem voorgelegd. Ja, het was op te lossen, breng achterste versnellings-bak gedeelte
plus afgebroken stuk van de steun. Daarna is er
een één dag durende behandeling in een oven
alvorens gelast kan worden waarna er weer één
dag in de oven moet ! Kosten € 500.
Hij adviseerde mij om een 2e hands versnellingsbak op de kop te tikken !! Dat heb ik gedaan en
ik heb een zeldzame Ford V6 2.4i MT75 versnellingsbak op de kop getikt (je kunt nooit genoeg
reserve materiaal hebben, niet !).

Foto 7a

Foto 7b

Foto 8

Foto 9
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Dus als mijn oplossing afbreekt, heb ik nog wat
achter de hand. O ja, ook nog mijn rechtervoor schokbreker vervangen omdat de bovenkant verbogen
was. Hoe kan dat ? Ik heb een tijd rondgereden met
te los aangedraaide veren waardoor de bovenste
veerschotel verbogen is. Zeer tijdrovend klusje omdat de onderste draagarmen los moesten. Deze staat
onder spanning en dat betekende dat de bouten er
met de grootst mogelijke moeite uit en nog moeilijker
erin gingen. Intussen is het eind juli en vooralsnog
bijna iedere dag aan het sleutelen geweest. Nog geen
paniek. Mijn zo goed als nieuwe versnellingsbak
(slechts 10.000 km gebruikt) met gerepareerde steun
achter het opgebouwde V6 blok gezet. Deze keer er
speciaal opgelet dat de bouten van het vliegwiel met
het juiste koppel zijn vastgezet (in 2011 was ik dat
vergeten, met desastreuze gevolgen op de Autobahn
bij Stuttgart !!). Het mechanisme van de pookbediening vervangen door die van de zojuist aange-schafte
MT75 versnellingsbak. Deze is een stuk beter van
kwaliteit dan die erop zat. Klaar om blok plus bak in
de Cobra te lepelen. (foto-10)
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Foto 10
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Nog drie weken te gaan!
Nu hebben Tim (sleutelmaat die mij regelmatig helpt) en ik dit al een keer of 8 gedaan dus
weten we waar we op moeten letten en wat
de knelpunten zijn. Toch blijkt het iedere keer
weer een kwestie van mm omdat we weinig
manouvreer ruimte hebben. Maar het lukt.
Na een middag samenwerken met Tim ligt het
geheel inclusief de hele uitlaat en cardanas
erin en eronder.
Nu nog de injectoren, benzine toevoer en
inlaat spruitstuk met gaskleppen erop schroeven. Dan nog alles aansluiten en voorzien van
de nodige sappen. (foto-11)
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Tijd om het blok te starten, altijd spannend !
Dat bleek zeker deze keer het geval ! Starten,
starten, starten… wel duidelijk willen lopen
maar op zichzelf lopen hou maar. Nu moet je
weten dat bij een modern motormanagement
er aparte tabellen zijn voor het starten (die

blijken dus te werken), voor het stationair deel
(werkt kennelijk niet), voor normaal lopen van
het blok (weten nog niet of hier veranderingen
moeten plaatsvinden).
Na vele, vele pogingen, heb ik uiteindelijk de
stationair stelschroef zover open gedraaid
totdat het blok op eigen kracht wilde lopen
(1500 toeren). Door gas te geven kwam ik er al
vrij snel achter dat het blok
(na 26 jaar stilstand) netjes in toeren wilde
klimmen en heb ik het blok een tijdje op 3000
toeren laten draaien zodat alles goed warm
werd.
Dat gaf in 1ste instantie veel rook vanwege de
nieuwe pakkingen en olie die ik overal op en in
beweegbare delen gedaan had. Maar ja, een blok
wat enkel en alleen 1500 toeren stationair wil
lopen is niet zoals het hoort. Net zolang zitten
‘spelen’ met de stationair tabellen totdat het ik
het ei van Columbus had.
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Uiteindelijk bleek dit blok met enkel 15 graden
voorontsteking stationair (800 toeren) te willen
draaien i.p.v. de gedocumenteerde 10 graden.
Vreemd ! (idle control table => foto-12)

Foto 12
17
Een bijkomend probleem was dat de startmotor
het telkens liet afweten als het blok net op een
compressieslag stond (onder de Cobra kruipen
en het blok, via bout van de krukas poelie iets
verdraaien; dan merk je pas hoeveel kracht er
nodig is om een blok rond te krijgen !!).
Ik heb via internet een nieuwe besteld en na 1,5
week bleek de nieuwe startmotor het blok zonder problemen rond te krijgen.
We hebben nog één week voordat we op
1 september weggaan. Hoezo stress !!
Na nog wat fijn tuning van het motormanagement systeem was het tijd om de Cobra weer
op zijn wielen te zetten. Want er zal op de weg
getest moeten worden !
Het motorblok liep goed maar er zat een lichte
trilling in het chassis.
Géén geluid van losliggende kogellagers meer !
Om de trilling te verhelpen heb ik de
versnellingsbak steun wat laten zakken om de
aandrijflijn hopelijk wat meer in lijn te krijgen.
Hierna was de trilling zo goed als verdwenen.
Met nog twee dagen te gaan, heb ik de
voorlaatste dag nog een tocht van 1 uur in de
omgeving gemaakt en alles werkte en het blok
liep als een zonnetje.
De dag voor vertrek de Cobra gewassen en uitgezogen en klaar voor vertrek ! (niet wetend dat de
ellende de volgende dag pas echt zou gaan beginnen…….)
Moraal van dit verhaal is, denk niet dat je meer
dan genoeg tijd hebt want de praktijk is altijd
weerbarstiger dan je denkt.
Cobra groet, Dick
Foto 11
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Bezoek aan de DHRA dragraces in Drachten .....
Gelukkig deze keer een evenement in het noorden van
Nederland, dus voor ons mooi dichtbij. En vanuit de club
konden we vrijkaarten krijgen om de dragraces in
Drachten te bezoeken. Met dank aan CCN voor deze actie. Wij hadden nog nooit dragraces van dichtbij gezien
dus deze kans lieten we niet lopen.
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Het weer was prachtig dus perfect cabrio weer.
Lekker binnendoor door Drenthe en Friesland.
Onze garmin motor navigatie heeft de optie ‘kies
bochtige wegen’, dus het was ook een leuke rit. Bij het
vliegveld van Drachten aangekomen werden we hartelijk
ontvangen en kregen we een speciale parkeerplek bij de
hospitality tent van Kendall. Mooi op een rijtje en we
hadden veel bekijks natuurlijk. De organisatie en
verzorging was perfect. Eten (bbq) en drinken alles
perfect verzorgd en gezellig. Er waren meerdere
clubleden, waarvan 4 met hun cobra. Het toeval was
dat er twee RAM Cobra’s waren. Ik ben tot deze dag nog
geen tweede RAM tegengekomen.....
Het was heel gezellig bij de tent en Kirstin van Croonenborgh gaf ons duidelijke uitleg over de wedstrijden.
Helaas kon ze zelf niet meedoen omdat de motor van
haar “Suzy Q” kapot was.
Het evenement werd georganiseerd door de DHRA.
We hebben uiteraard ook de races bekeken en dat was
super! Van alles probeert de 400 m zo snel mogelijk af
te leggen, karts, motoren, sommige met een hele lange
achterbrug, en diverse auto’s: veel Honda’s, maar ook
dikke Amerikanen met grote V8 blokken, zelfbouwsels
en echte sprinters met een lange voorkant en remparachutes achterop. Er zijn diverse klasses, bijvoorbeeld
“Standaard street legal”, maar ook de “specials”. Er was
zelf een auto met 10 liter motor en 1000 pk! De snelle
jongens hadden ook een extra cilindertje lachgas aan
boord. Op tijd schakelen en de voorkant op het asfalt
houden is bij een sprintwedstrijden heel belangrijk. Dat
lukte niet iedereen. En er werden ook diverse
onderdelen verloren onderweg. Maar dan wordt de baan
weer geveegd en kan alles weer van start.
Voor de start natuurlijk allemaal een dikke burnout
maken om de banden op te warmen. En als je de 400m
binnen 8 sec kunt afleggen, dan ben je iemand!
Na het zien van vele races in verschillende klassen was
het weer tijd om naar huis te gaan. Kortom, een superdag met veel zon en spektakel!
Met Dank aan:
Cobra Club Nederland, Rocco, Kendall Olie,Kirsten &
DHRA (Dutch Hot Rod Association)
Groeten van Klaas en Petra
PaperSnake 4, december 2016
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ECM2016 – Hayling Island UK .....
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Dit jaar was het de 8ste keer dat de European Cobra Meeting georganiseerd is. Ook voor ons werd
dit de 8ste keer dat we meededen. Het is en blijft verslavend…..
Fantastisch georganiseerd door twee Engelse Cobra eigenaren, Allan Browse en David Allen-Butler, met hulp vanuit Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het ECM2016 werd gesponsord door CB
Motorsport UK en Baume & Mercier (je weet wel, van die ‘goedkope’ AC Cobra horloges !).
Accommodatie was geregeld bij Sinah Warren Hotel op Hayling Island in Engeland. Een voortreffelijke locatie met honderden kamers en vlak aan zee. Iedereen moest bij dit hotel een kamer boeken, wat ik een uitstekend idee vind. Eén van de doelen van het ECM evenement is om alle deelnemers uit de verschillende landen te kunnen ontmoeten en nader te leren kennen. Het helpt enorm
als je met zijn allen op één locatie zit.
Dit jaar heeft de organisatie een maximum moeten stellen aan het aantal Cobra’s wat kon deelnemen. Het bleek dat het evenement anders niet te organiseren viel. Dit samen met o.a. het feit dat
iedereen in hetzelfde hotel moest boeken (en nog wat zaken), heeft een hoop ophef doen ontstaan
op de UK Cobraclub website. Jammer! In totaal waren er 82 Cobra’s ingeschreven, waarvan 1 uit
België, 1 uit Tsjechië, 2 uit Denemarken, 13 uit Frankrijk, 12 uit Duitsland, 21 uit Nederland (waarvan 1 Daytona van Jos Peters) en 32 uit UK. Goed voor een kleine 150 man.
Twee dagen voor vertrek was de Cobra klaar (zie artikel ECM2016 voorbereidingen). Laatste dag
voor vertrek de Cobra gewassen en uitgezogen (achter de stoeltjes lag nog rattenvergif want tijdens het overwinteren in Spanje hadden er een paar daar een nestje gebouwd !). En niet te vergeten, hebben we ons jonge Border Terriër Ruby naar de honden crèche gebracht. Hopelijk kan Ruby
er het volgend jaar bij zijn. Dan kunnen we een traditie voortzetten.
Donderdagochtend 1 september om 7.30u vertrokken.
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Helaas heeft de reis met de Cobra,
maar kort geduurd. Het enige wat
ik niet gecontroleerd had, heeft
het na enkele kilometers over
de grens met België begeven. De
cardanas, die ik in 2014 er nieuw
ondergezet had, gaf met een
luidde knal aan het voor gezien te
houden. Snel naar de vluchtstrook,
toen bleek dat de cardanas ook de
achterste remleiding doormidden
geslagen had. Einde oefening. Wat
stond ik te balen…. Marion belde
de ANWB en binnen 30 min was
er een Belgische afsleepwagen die
ons naar een nabij gelegen Opel
dealer bracht. De Cobra afgeladen en zij zouden hem wel in de
loods zetten. Weer ANWB gebeld, dealer gaf aan deze auto niet
te kunnen repareren waarna de ANWB terug zou bellen, zodra
zij wisten waar we een vervangende auto konden gaan halen.
Na ca 30 min werd Marion door de ANWB gebeld die ons een
adres in Antwerpen opgaf alwaar een Nederlandse huurauto
voor ons klaar zou staan. Marion een taxi gebeld die pas na 1
uur kon komen. Twee uur daarna stonden we aan de balie om
de sleutels van onze Volksfiets (Golf) overhandigd te krijgen.
Ook het terug-brengen van de Cobra, naar de Ford garage bij
mij om de hoek, was binnen 2 weken geregeld.
M.a.w. happy met de ANWB.
Eindelijk konden we op weg naar Calais. Onze tickets konden
we niet meer gebruiken omdat ik ‘non transferable’ tickets
gekocht had (ik was begin 2016 zo zeker van mijn zaak……). In
Calais aangekomen een nieuw ticket gekocht (enkele reis), hup
naar de incheck poort. Deze man vertelde ons dat we direct op
de vertrekkende ferry meekonden. Zowat als allerlaatste erop
en varen….
Zodoende kwamen wij om ca 19.00u in Dover aan. Om de
drukte en files op de UK snelwegen te ontlopen, hebben we
binnendoor gereden naar ons geboekte hotelletje Wheatsheaf
Inn in Cuckfield. We kwamen om 21.30u aan.
Een vijf-tal Cobra crews waren er al en zaten aan de ‘after diner’ borrel. Werd het toch nog gezellig na onze heftige dag.
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Pech gevallen.
Wij bleken niet de enige te zijn! Rob Peters krijgt in Zuid Engeland te maken met een gesmolten
kabelboom achter zijn dashboard. Ook voor hem einde oefening. Ook hij belde de ANWB. Echter
bij hem ging alles mis. De Engelse AA kwam op de motor om e.e.a. te repareren. Door ontzettende
miscommunicatie tussen de ANWB en de AA en Rob met de AA, heeft Rob hier een nachtmerrie
aan overgehouden. Nico Al had na 3 weken hard werken zijn Cobra klaar voor vertrek. Nog effe
een proefrondje een dag voor vertrek ‘just to be sure’, niet. Er kwam een ‘geluidje’ uit de transmissie. Bij nader onderzoek moest dat het glijlagertje zijn dat in het uiteinde van de krukas zit. Dit
lager ondersteunt de versnellingsbak as die een stukje de krukas in gaat. Enfin, om geen grote
schade te veroorzaken kwam Nico met Afra op hun motor naar het ECM evenement.
Een Engelsman (naam vergeten) die slechts op 50 km van Hayland Island woont, vertrok vrijdagmiddag met zijn Cobra maar na 15 km begon zijn Cobra te stotteren. Hij is omgekeerd en is met
zijn ‘andere oude’ auto (Aston Martin !) gekomen. En als laatste heeft een Engelsman op de voorlaatste dag zijn Cobra helemaal total loss gereden. Hij nodigde één van de fotografen uit voor een
ritje. Nou die wilde wel. Links de uitgang van het hotelterrein uit, effe aan die jongen laten zien
hoe hard zo’n ding optrekt EN zijn Cobra kwam binnen 70 meter in de bosjes naast de weg tot
stilstand. Tegen een dikke boom terwijl de onderkant 2 betonnen paaltjes geraakt hadden. De bestuurder kwam met de schrik vrij, de fotograaf had snijwonden en een pijnlijk been. Hij moest een
nacht ter observatie in het ziekenhuis blijven.
Vrijdag 2 september.
Na met zijn allen ´s ochtends een heerlijk ontbijt genuttigd te hebben, zijn we via een binnendoor route eerst naar Goodwood gereden.
Dit was fantastisch. De Marshalls die er rondliepen hebben ons niet tegen gehouden dus zijn
we in de oude paddocks gaan staan, dat mocht
niet en kost volgens een marshal 500 pond per
dag. Toen hadden wij onze foto’s al gemaakt.
Er waren ook enkele Austin 30’s (??) waar men
mee aan het testen was.
Rocco trok de stoute schoenen aan en vroeg
aan één van de marshals of we op de startgrid
een foto van de Cobra’s mochten maken. Na
eerst kwaad uitgevallen te zijn dat men zijn
lunch verstoorde (!) heeft de goede man later
toch toestemming gegeven als het niet langer
dan 5 minuten duurde !!
Uiteraard stond ik met de Volksfiets ergens
anders op hen te wachten…….
Daarna naar het verzamelpunt op Hayling
Island gereden. Daar hebben we uitvoerig
rondgekeken naar alle Cobra’s die aankwamen,
bekenden begroet en kennis gemaakt met
anderen. Binnen in het hotel hebben wij allen
onze tas met papieren, routebeschrijvingen,
een speciale pet, speciale mok in ontvangst
genomen, wat bier gedronken en ons verbaasd
hoe een Engelse bruiloft verliep maar vooral
hoe sommige gekleed waren (zouden zo in een
Engelse serie passen !). Later op de middag
naar het Sinah hotel en ons ingecheckt.
Hier was een gedeelte van het parkeerterrein
afgezet voor alle Cobra’s (en mijn Volksfiets).
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Tijd voor weer een gezellig gesprek en een biertje of wijntje. ´s Avonds met zijn allen heerlijk gegeten in een apart gedeelte van de eetzaal (met nadruk op zaal). Tot mijn verbazing was het eten alle
dagen erg goed en uitgebreid.
Na het diner hebben we nog wat zitten na kletsen en werd ons om 23.00u gevraagd naar de danszaal te gaan. Wat ? De danszaal ?? Het bleek (typisch Engels) een danszaal (wie wil er niet al die
oudjes op muziek uit jaren 50 en 60 zien dansen ?) te zijn met ervoor een afgeschermde grote bar
waar we ons best vermaakten.
Zaterdag 3 september.
´s Morgens een uitgebreid ontbijt. Marion en ik mochten met Rob en Alan in hun Cobra mee. Ik zat
bij Rob is zijn Cobra (Pilgrim) met V8 en sidepipes. Ik weet nu waarom ik GEEN sidepipes wilde,
teveel lawaai. En dat terwijl Rob de hele rit niet boven de 3000 toeren uitkwam.
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Dit houdt je zonder oordoppen geen dag vol. Wel een fantastische rit naar Brooklands met o.a. het
historisch museum en het meer dan 110 jaar oude race circuit. Daar mochten we met alle Cobra’s
op de fameuze kombaan staan voor een uitgebreide fotoshoot.
Fantastisch ! Vooraan staat de Weineck Cobra (1200 PK) met een geblazen blok van 12 ltr inhoud !
(van CB Motorsports).
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De lunch was geregeld door Baume & Mercier in het Hilton hotel. Voortreffelijk inclusief een “Goody
Bag”, toespraak en natuurlijk hun AC Cobra horloges. Ter plekke te koop vanaf 3000 pond !
Na de lunch via een mooie route of snelweg terug naar het Sinah hotel. ´s Avonds diner en wederom
naar de bar van de danszaal. Het was karaoke avond dus moest ik eraan geloven (remember ECM
Slovenië !). Ik heb samen met Marion het toepasselijke ‘Paradise by the dashboard light’ gezongen
(nou ja, geschreeuwd). Onze alleraardigste Française Claudie heeft hier nog (zwaar) illegale opnames van gemaakt !! Rond 1.00u AM in bed.
Zondag 4 september.
´s Morgens een uitgebreid ontbijt. En zijn we via binnenwegen naar Stone Henge gereden. Iedereen
heeft op zijn eigen manier deze historische plek ondergaan.
Volgens mij liep iedereen op de verkeerde manier Stone Henge rond….
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Hierna een kleine toertocht
die ons naar de luchplaats
(‘English pub in the country’)
bracht.
Deze lunch was gesponsord
Colin Blower Motorsports.
Rocco heeft namens de
Nederlandse Cobraclub de
organisatoren (Alan en DavidAlan) bedankt en hen ieder
een paar Hollandse klompen
met het ECM2016 logo erop
onder grote hilariteit van de
iedereen overhandigd.
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Daarna met zijn allen weer terug naar
het hotel. ´s Avonds diner en daarna (het
wordt ééntonig) naar de bar van de danszaal voor nog meer drinks…
Maandag 5 september.
Bij het ontbijt werd oor de organisatoren
alvast afscheid genomen.
Niet iedereen maar de meeste, zijn
daarna via een mooie toertocht door ‘The
New Forest’ naar het Beaulilieu Museum
gegaan.
Absoluut de moete waard. Er stond ook
een echte Cobra die door de museum
beheerders uitvoerig werd toegelicht.
Ik had mijn twijfels, vele zaken klopte
niet aan deze ‘echte’ Cobra. Na hier de
nodige tijd te hebben doorgebracht zijn
wij in de middag richting Dover gereden
naar een heel klein plaatsje Chilham
waar we in een alleraardigst ouderwetse
Engelse herberg, Woolpack Inn genaamd,
hebben geslapen en voortreffelijk hebben
gegeten.
Dinsdag 6 september.
Na ons ontbijt waren we binnen 30 minuten in Dover bij de ferry terminal.
Ticket gekocht en we konden gelijk de
ferry op naar Calais !
Over de snelweg naar huis (ca 3,5 uur),
de Volksfiets teruggebracht in Bodegraven en daarna een hapje gaan eten in ons
bekende eetcafé (want ja, niets in huis….)
PaperSnake 4, december 2016
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Alsof dat een excuus is !
Binnen 2 weken had de reisverzekering de ferry
tickets en de taxi kosten vergoed. Je hoort ons
niet klagen!
Al met al weer een onvergetelijke ervaring met
dank aan alle deelnemers !
Ga sparen, twijfel niet, boek op tijd en zorg dat jij
er in 2017 in Tsjechie (weer) bij bent !!
Groeten van Dick & Marion.
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Het is weer eens tijd voor een rit in het zuiden, dit is tenslotte al weer 2 jaar geleden.
Aangezien de rit toen door zuid-limburg
ging moest het nu midden- en/of noordlimburg worden en zo geschiedde.
Nu hebben we in midden-limburg 1 van
de langste landtunnels van Nederland en
was de wens al geruime tijd aanwezig om
eens met veel cobra’s die tunnel eens door
te rijden. Leek me wel leuk om dat eens
mee te maken en je zintuigen te prikkelen.
Hulp wordt ingeroepen bij Peter Baten die
Noord-Limburg op z’n duimpje kent en
Peter heeft dan ook Noord-Limburg voor
z’n rekening genomen en ik
midden-Limurg.
Zoals gebruikelijk wordt er een startpunt
gezocht en die was al snel gevonden in de
vorm van de maasplassen bij Roermond.
Nu nog een cafe-restaurant waar we terecht
kunnen en na wat uitspanningen
gecontacteerd te hebben met verschillende
reacties valt onze keus op Cafe Kanters.
Een enthousiaste reactie van de uitbaters
die zelf ook een auto-passie hebben.
Ze hebben namelijk zelf een ’73 corvette
gehad. We zijn meer dan welkom en het
begin is dus gemaakt. Nu de route bepalen
met Google Maps en zo plaats na plaats te
verbinden tot we bij het eindpunt van de rit
in Tegelen komen via een mooie toeristische
route natuurlijk. Nu heeft Limburg de rivier
de Maas en die komen we diverse keren
tegen en kruisen we die ook.
Er komen 2 overtochten met het pontje.
Na het bepalen van de plaatsen waar we
langs of doorheen gaan kunnen we de
plaatsen gaan verbinden met mooie
weggetjes, liefst zo klein mogelijk maar
wel begaanbaar. Helaas moeten we er een
paar honderd meter zandpad in stoppen
maar het is wel een goede verharde weg die
nauwelijks stoft. De route op papier is klaar
en nu wordt het tijd om de route een keer
te rijden. Nu is Google Maps niet feilloos
en komen we een paar wegen tegen die we
niet in mogen of kunnen. De route wordt
meteen omgelegd en zo ontstaat beetje bij
beetje de uiteindelijke route.
Onderweg nog even de plaats bezocht waar
we gaan lunchen en daar afspraken
proberen te maken maar de betreffende
persoon was niet helemaal in z’n hum die
avond , want erg hartelijk werden we niet
ontvangen en te woord gestaan.
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Nu moet je de route wat vaker rijden om
hem te leren kennen en als organisatoren
niet continue op de routebeschrijving te
hoeven kijken en we besluiten de route allebei nog een keer te gaan rijden met vreemden zodat we zeker weten dat de routebeschrijving klopt.
Ondertussen de rit op Facebook gezet, op
onze kalender en het forum en we krijgen
zowaar wat inschrijvingen.
We hopen op 10-15 auto’s aangezien
Limburg toch niet echt centraal ligt maar
onze verwachtingen worden overtroffen
en uiteindelijk hebben we 29 auto’s op de
deelnemerslijst staan en dik 50 personen.
Dat wordt weer gezellig! Op de dag zelf 25
september is het prachtig weer en de mensen
komen binnen.
Parkeerplaatsen genoeg en dan kan iedereen
gaan genieten van een kopje koffie/thee/fris met
een stukje ECHTE Limburgse vlaai.
Dan wordt het tijd om aanstalten te gaan maken
voor vertrek, de routebeschrijvingen worden
uitgedeeld samen met een flesje water en Peter
houdt een toespraak voor de deelnemers.
“Gentlemen, start your engines” en al die
stampende cilinders veroorzaken een
aardbeving en er gaat direct een
tsunami-waarschuwing uit rond de Maasplassen.
We houden het net droog gaan beginnen aan de
rit. Eerst Herten door en dan gaan we naar de
landelijke omgeving. Kronkelend langs de
landerijen en meanderende stroompjes komen
we dan bij de Roertunnel uit. We verzamelen
onder aan de laatste afrit voor de tunnel en als
iedereen compleet is gaan we op beide rijbanen
door de tunnel heen. Vanaf het eerste moment
krijg ik een big smile op m’n gezicht van het
gebulder van de Cobra’s die terugschakelen
en/of gasgeven in die tunnel.
Wat een gaaf stukje rit is dit en helemaal
wat ik heb gehoopt. Maar aan alles komt
een eind, ook aan de tunnel en na de tunnel
gaan we meteen de snelweg af om onze weg
weer binnendoor te vervolgen.
Na een bochtje links en een bochtje rechts
komen we aan bij het eerste veerpontje bij
Beesel en gaan we in 3x over.
In Kessel rijden er een paar een straatje
voorbij die we eigenlijk in moeten rijden en
het is even wachten op enkele zodat we de
rit kunnen voortzetten.
Een paar zijn echter doorgereden en zijn we
dus kwijt.
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We vervolgen onze juiste weg en via via
komen we in Lottum waar we “vriendelijk”
worden begroet door enkele chagrijnige
wielrijders. We wuiven “vriendelijk” terug
en vervolgen onze route naar
Broekhuizen waar we de tweede pont naar
Arcen nemen.
Aangezien we een paar keer oponthoud
hebben gehad zijn de koplopers al
aangekomen bij ons lunchpunt bij
Hertog Jan in Arcen en hebben die al tafels
en stoelen klaargezet voor de nakomers.
Het personeel heeft duidelijk moeite met
de drukte ondanks dat we afspraken
hebben gemaakt. Maar uiteindelijk komt
alles goed en vervolgt ieder de route met
een gevulde maag.
Na nog wat omzwervingen en een uitstapje
naar Duitsland komen we aan op ons
eindpunt in Tegelen bij Gastvrouw en heer
Jacqueline en Peter.
Achterom hebben ze een fantastische
overkapping met zit en ligplaatsen waar
iedereen nog kan nagenieten van de mooie
dag. Peter maakt de BBQ aan en er worden
worsten en hamburgers gebakken zodat
niemand met een lege maag naar huis hoeft.
Het is weer een mooie dag geweest, mooie
mensen, mooi weer en een mooie rit.
Tijd om afscheid te nemen en op huis aan te
gaan. Iedereen bedankt voor de deelnamen
en graag tot een volgende zuidelijke rit.
Groet
Mickel
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In deze papersnake
het verslag van onze
ECM 2016 reis. Eerst
even kort voorstellen:
Ik ben Nico Al, en
woon met Afra, Chris
en José in het mooie
Blokker in Noord Holland.
Sinds 2005 ben ik in
het bezit van een Dax
Cobra. Hier ben ik
al een hele tijd mee
bezig, in een volgende
Paper Snake zal ik wat
meer vertellen over
alle werkzaamheden
aan de Cobra en de
klussen van afgelopen
zomer.
Mijn ECM historie gaat al wat langer terug.
Samen met Ben (en zijn Cobra) naar de eerste ECM in 2009 in Millstatt geweest. In 2010 op de
motor naar de ECM in St Tropez geweest. Gelukkig niet de enige, Ben en Merita reden ook mee met
de motor. In 2011 op de motor naar de ECM in Slovenië gegaan. De enige motor, maar gelukkig ook
nog een Ford Mustang en een mooie leen-Fiesta in het kielzog met Dick en Marion erin.
In 2012 zou de eerste ECM zijn waar mijn eigen Cobra aan deel zou nemen. Helaas, in augustus
2012 voor het eerst de Cobra gestart, en na 2 minuten liep het koelwater via de kopbouten naar
buiten. Revisie dus iets minder betrouwbaar uitgevoerd……
In 2013 de eerste ritjes gemaakt met de Cobra, maar de ECM in 2013 en 2014 maar laten schieten.
2015 zou wel lukken (dacht ik), maar dit werd dus ook met de motor. Prachtige rit vanaf midden
Frankrijk door de Pyreneeën naar Sitges in Spanje en weer terug. Dus 2016 zou het jaar worden
dat ik met mijn eigen Cobra naar de ECM toe zou gaan.
Van de zomer ben ik zo’n beetje dag en nacht aan het klussen geweest en op 29 augustus had ik
alles af, maar toen ging er weer wat anders stuk………. Dus, jullie raden het al, maar weer met de
motor naar ECM 2016!
Woensdag 31 Augustus: van Noord Holland naar Duinkerken
Woensdagochtend rond 10 uur verzamelen bij de McDonalds langs de A7 bij Hoorn.
We rijden samen met
Ben, Merita, Gerard en
zijn zwager Nico.
Het eerste reisdoel
was lunchen bij
Terence en Mirjam in
Zeeland. De rit ging
voorspoedig, tot we
na Rotterdam een
enorme benzinelucht
roken en Ben & Merita
zachter gingen rijden.
Eerste afslag genomen
en gestopt.
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Echter niets gevonden, Cobra startte weer prima en toen maar weer verder gereden.
Bij Terence en Mirjam lekkere broodjes gegeten, en daarna binnendoor door België gereden. Rond
18.30 uur bij het hotel in Duinkerken, met ondergrondse garage. Bij binnenkomst stond daar al een
mooie Cobra geparkeerd. Tijd voor het diner, dus een leuk restaurant gezocht. Hier kwamen we ook
de trotse eigenaren van de Cobra uit de paerkeergarage tegen: Anton en José!
Donderdag 1 september. Van Duinkerken naar de Ardingly Inn.
Het was weer prachtig weer, wat een mazzel hebben
we!
Eerst rustig ontbeten, we hebben de boot van 12.00
uur dus we moeten rond 10.30 uur bij de check in
zijn. Het was lekker rustig. Bij het loket aangekomen
ontstond een discussie. Ik had voor Ben en mijzelf een
lage auto geboekt, en later mijn Cobra naar de
Goldwing omgeboekt, maar de lage auto was bij het
loket niet bekend. Via het hek moesten we doorrijden
naar het kantoortje. Na enig discussiëren was het toch
OK en mochten we terug. Echter niet door het hek,
maar achter aansluiten, in de (inmiddels enorme) rij!
Op de boot kregen we bericht dat Dick en Marion in
België gestrand waren. Herinneringen aan Slovenië
(waar Dick na pech een mooie Fiesta van de ANWB
mocht lenen) kwamen weer naar boven!
Terence en Mirjam waren inmiddels via de autotrein
al in Engeland en stonden op ons te wachten langs de
boulevard na de ferry. Door ontzettende drukte na de
boot duurde het even voordat Ben & Merita en Gerard
& Nico de afgesproken plek ook gevonden hadden
langs de boulevard.
Eerst even tanken met zijn allen en dan op zoek naar
een lunch plek. Bij elkaar blijven moest nog even
wennen. Na een paar km bij de eerste rotonde volgde
Terence & Mirjam me wel, maar Ben en Gerard reden
rechtdoor. Iets verder maar gestopt op een
parkeerplaats en wachten tot ze ons weer vonden.
Gelukkig mooi weer, maar zo’n motorpak is toch wel
warm……
Tijd voor de lunch, bij een oud dorpje moest dit wel
lukken. Daar was ik inmiddels wel aan toe, als ik niet
op tijd te eten krijg word ik best chagrijnig……
Hierna nog een stukje gereden en toen waren we bij
de Ardingly Inn aangekomen. Terence en Mirjam
zaten in een hotel ca 15 min verderop.
Eerst even een lekker biertje, daarna lekker gegeten
(hele lekkere lamsbout….).
Rond 21.00 uur (inmiddels aardedonker) zagen we
een bekend gezicht binnenkomen. Rob Peters, die net
panne had gekregen en zijn Cobra achter had moeten
laten bij een bewaakte locatie van de Engelse ANWB
(Dit leek volgens Rob meer op een sloperij).
Balen, vrijdag krijgt hij een huurauto en moet hij
transport van de Cobra naar huis voorbereiden. Wij
gaan eerst maar even uitrusten.
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Vrijdag 2 September. Van de Ardingly Inn naar Sinah Warren.
Vanmorgen is het weer erg lekker weer. Wel iets
bewolkter. Vooruitzicht voor de middag is niet
zo goed, ze voorspellen vanaf ca 14:00 uur toch
flink wat regen. Het is maar 2 uur rijden naar
het hotel, dus wij zijn in ieder geval voor de bui
binnen! Terence zou naar ons toe komen, en
daarna zouden we met zijn allen over een mooie
route die Ben uitgezet heeft naar Hayling Island
rijden. Om 10.15 uur kregen we echter een belletje van Terence: Kunnen jullie naar ons toekomen, de accu van de Cobra is leeg…
Op de parkeerplaats met alle experts gekeken.
Gerard zijn zwager Nico heeft jaren ervaring in
een werkplaats dus de oorzaak is snel gevonden. Geen klik van de startmotor. Daarom poging doen om aan te duwen. Bij “drie” de koppeling los… en toen lag onze topper Merita languit
in het grind. Maar de Cobra deed het! Om zeker
te weten dat dit het probleem was de Cobra
weer uitzetten…… En weer opnieuw aanduwen.
De startmotor blijkt definitief overleden.We
kregen een advies voor een lokale garage. Deze
bleek echter vol te zitten, maar wist wel een
goed adres in de buurt. Dit bleek perfect te zijn.
Ze maakten even tijd, keken wat er aan de hand
was (startmotor stuk) maar konden dit helaas
op vrijdag niet meer maken. Hun tip van de dag:
de komende dagen aanduwen!
Gelukkig was de koeling van de Cobra van Terence perfect. Motor gewoon altijd laten lopen,
en bij het tankstation snel tanken, voordat we
de motor uit moeten zetten! Gevolg: wel later
geworden dan gedacht. En ja hoor, het begon te
regenen op het voorspelde tijdstip. Daarom snel
de dakjes erop en ik mijn waterdichte broek
weer aan en verder rijden in de stromende
regen. Nog even langs Goodwood gereden en
daarna door naar hotel Langstone voor de ECM
ontvangst.
De meeste Cobra’s waren er al, gelukkig was het
net droog. We werden welkom geheten door Alan.
Binnen was al een bruiloft aan de gang. Voor ons was er een grote zaal, waar de burgemeester van
Hayling Island rondliep. Ze maakte met iedereen een praatje, en ging met de dames op de foto! Na
de opening door David en Alan kregen we een echt Engels buffet met sandwiches, scones etc. Dit
smaakte goed na de regenachtige rit!
Tegen 18.00 uur konden we gelukkig zonder regen door naar het Sinah Warren hotel. Hier stond
een heel team klaar met de sleutels voor de kamers, zodat we snel naar binnen konden. We hadden
een prachtige ruime kamer. Na een snelle douche naar de bar om met een biertje even met iedereen bij te praten. Voor het restaurant stonden diverse boosters in de rij. Alle Cobra rijders keken
meteen vooruit naar onze eigen oude dag, een snellere motor erin en een wedstrijdje wie het snelst
is! Het diner was prima verzorgd. Er werd aan tafel geserveerd of je kon langs het buffet waar de
koks alles voor je verzorgden. Ook de wijn (all inclusive) smaakte best. Daarna nog een afzakkertje
in de bar, en dan te bed, morgen vroeg weer op.
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Zaterdag 3 september. Bezoek aan het Brooklands museum en lunch in het Hilton.
Zaterdag het ontbijt om 7.45 uur. Perfect verzorgt,
in no time kon iedereen een full English breakfast
krijgen. Hier kun je mij wel voor wakker maken!
Om 8.15 uur de briefing, met toelichting en tips
hoe te rijden. Op Hayling Island was een ‘water
event’ aan de gang, dus we moesten een beetje
binnendoor om de drukte te vermijden.
Het was een mooie route naar Brooklands.
Het eerste deel ging binnendoor. Ondanks dat
iedereen de route had kwam je toch regelmatig
Cobras vanuit een andere weg tegen. Overal de
bekende Engelse heggetjes. Vanaf de motor keek
je hier nog enigszins overheen. Menig Cobra rijder
heeft niets anders dan de heggetjes gezien begrepen we. Ik mocht met de motor voorop rijden in
ons groepje. De motor was een mooi verlicht herkenningspunt, stak goed boven de Cobra’s uit!
Brooklands was een mooie happening. De Cobra’s
mochten in een deel van de betonnen kom baan
staan, dit leverde spectaculaire en unieke foto’s op!
Jos heeft ook nog met een drone mooie films gemaakt. Nog even staan praten met een Engelsman
die mij bij mijn motor opzocht. Hij vond het jammer dat ik niet met mijn Cobra was (vond ik zelf
ook……) met name omdat hij de bouw van mijn
cabrio dak gevolgd had en deze graag had willen
zien.
Prachtig om een rondje te lopen langs de Cobra’s.
Vanuit alle windstreken aanwezig. Veel van de
Britse Cobra’s waren tot in de puntjes onderhouden en verzorgd. Na Brooklands gingen we door
naar het Hilton Hotel, waar we een lunch aangeboden kregen van sponsor Beaume & Mercier. Top
gere-geld en erg goed eten. Aan Afra nog de tip
gegeven voor een mooi horloge voor mijn verjaardag, maar kreeg te horen dat het niet meer in de
koffer van de motor past. Jammer! Allemaal de
prijsvraag ingevuld. De uitreiking duurde echter
vrij lang. Dus wij waren al vertrokken om nog even
bij Brooklands te kijken toen de uitreiking begon.
Afra had nog een prijs gewonnen.
Het lukte Roel niet om hem voor haar mee te
krijgen, jammer!
Michiel had een mooie jas gekregen.
Het museum was mooi opgezet, veel oude schuurtjes met nostalgische werkplaatsen. Er stonden
ook bussen en een echte Concorde. Ook de “stratosphere chamber” was indrukwekkend. Hier
konden ze in 1946 al situaties voor vliegtuigen
nabootsen van grote hoogtes, vorst etc. Rond 15.45
uur gingen we terug naar het hotel.
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De weersverwachting was rond 16.00 uur“dripping”
en rond 18.00 uur “raining”. Onderweg een enorme
plens water over ons heen gekregen, wat waren wij
blij dat we om 17.45 uur voor de echte regen terug
waren in het hotel! Onze motor-pakken waren pas
maandag weer een beetje droog…..
Eerst weer even douchen, biertje(s) in de bar en
daarna weer aan het diner. We waren iets later, en
het was even organiseren met de tafels. Wederom
was het eten prima verzorgd. Daarna naar de bar. De
dames, aangevoerd door Jacqueline, kwamen goed
los, eerst even dansen en toen begon de karaoke!
Eerst even loskomen, toen begonnen Dick en Marion
met het fameuze “Paradise by the dashboard light”
waarbij we erachter kwamen dat Dick eigenlijk de
broer van Meatloaf was! De volgende dag had de
rest ook een schorre stem door alle songs die
daarna nog kwamen.
Zondag 4 september.
Mooie rit naar Stonehenge en lunch in The Swan.
Deze dag hadden we mazzel.
Toch een Cobra experience! Cor en Rocco hadden
beiden een plek in de auto over. Dus Afra reed met
Rocco en ik mocht mee met Cor.
Wederom een briefing strak om 8.30 uur.
Het advies om de route goed te volgen om te
voorkomen dat we in de file terecht komen.
David zou ons opwachten op de parkeerplaats met
de tickets. Het was een prachtige route.
Nog wel een beetje fris, de motorjas had eigenlijk
wel lekker geweest (en had dan meteen kunnen
drogen:=)
Ook mooi kunnen genieten van de dikke V12 in de
Cobra van Cor, wat rijd dat soepel!
Na een paar keer verkeerd afslaan lukte het ons
toch om in de file terecht te komen. Hindert niet, zo
hadden we Stonehenge al vanuit meerdere kanten
kunnen bekijken.
Stonehenge is wel een bijzondere attractie.
Alles is goed geregeld en professioneel opgezet en je
wordt er met de bus naartoe gereden.
Vergelijk het met onze hunebedden, maar dan veel
groter.
Indrukwekkend hoe ze die enorme stenen zoveel
jaar terug hier geplaatst hebben.
Na Stonehenge reden we door naar the Swann Inn,
waar we de lunch kregen. Het zag eruit als een pub,
maar had vele zaaltjes waar iedereen een plek vond.
Lunch was prima verzorgd, en er was nog genoeg
eten over voor nog een club.
Na de lunch heeft Rocco David en Alan nog bedankt
voor de organisatie.
PaperSnake 4, december 2016

..... vervolg blz 42 .....
Nu begrepen ze ook waarom ze hun
schoenmaat op moesten geven, beiden kregen een
mooie set Delfts blauwe klompen met het ECM 2016
logo erop!
Na de lunch wisselden we van Cobra: Afra reed met
Cor terug en ik met Rocco. Grappig, beide Dax Cobra’s maar toch een groot verschil door de V8 en
V12. Rocco en Cor nog bedankt, deze rit compenseerde toch een beetje het gemis aan onze eigen
Cobra!
We kwamen net op tijd terug in het hotel voordat het
begon te regenen. Alle Cobra’s weer voorzien van de
dakjes en regenhoezen. Daarna weer het
gebruikelijke ritueel, even de parkeerplaats
bekijken, even douchen en dan de bar in voor een
biertje. Toen hoorden we dat er een Engelsman gecrasht was voor de oprit van het hotel, toen hij met
de fotograaf een rondje reed.
De Cobra’s blijven toch verraderlijk……. Gelukkig
viel de persoonlijke schade mee (fotograaf een snee
in zijn knie) maar de Cobra zag er wel total los uit.
Het diner was weer prima, weer gezellig met een
hele groep aan een lange tafel.
David en Alan hadden nog een korte speech om iedereen te bedanken voor de deelname.
Tevens was er nog een uitreiking. De pechvogels
(waaronder ik op de motor) kregen nog een mooie
beker met ECM 2016 logo. Ook werd de Cobra die de
grootste afstand had afgelegd gehuldigd.
Roel en Yvona waren de gelukkigen vanuit het verre
Tsjechië!
Hierna gingen we naar de bar en konden de dames
weer dansen (en de mannen aan het bier).
Prima afsluiting van een mooi weekend in Sinah
Warren!
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Maandag 5 September. Bezoek Beaulieu museum en afsluiting ECM 2016
De laatste ochtend in hotel Sinah Warren. Wederom
een fraai full english breakfast voor de broodnodige
energie. Het regende behoorlijk, daarom besloten
we allemaal wat later te vertrekken zodra de regen
voorbij was. Rond 10 uur was het droog en konden
we op pad. Laatste deel van de route ging door het
National Park “New Forest”. We reden weer voorop
met de motor over de open vlakte tussen de groepen
paarden, schapen en ezels door.
Anton kon het niet nalaten om naast een ezel vol gas
te geven. Het beest hebben ze nog niet terug gevonden!
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Het Beaulieu museum was indrukwekkend.
De gehele historie van auto’s en motoren is hier verzameld. Prachtig opgesteld. Met een originele Cobra
427 in de collectie, waarvan speciaal voor ons de
motorkap openging! In een wagentje over rails kon
je een mooi rondje maken langs de historie van het
autorijden. Prachtig! Buiten was ook nog een
monorail, waarmee je over het gehele terrein overzicht had, inclusief uitzicht over de parkeerplaats
met de Cobra’s.
Ook nog een paar loten gekocht om een mooie Mini
Cabrio te winnen. 4 november de prijsuitreiking,
Jacqueline, Merita en ikzelf waren er van overtuigd
dat we deze zouden winnen. Inmiddels weten we
beter, helaas! Rond 13.00 afscheid genomen van de
rest van de groep en het museum verlaten. Dick en
Marion moesten weer op de terugweg, en we hadden onze helmen en motorpak in hun Golf opgeborgen. Vervolgens zijn we met Ben en Merita verder
door het National Park gereden via het zuiden naar
Yeoville waar we maandagnacht en dinsdagnacht
blijven. Onderweg kwamen we Peter en Jacqueline
weer tegen, toeval bestaat niet!
Prima hotel, goede parkeerplaats erachter.
Eten ook goed, wel vrijwel alles uit de frituurpan!
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Dinsdag 6 September. Rondje langs de kust.
Vandaag even rustig uitgeslapen, nu eens geen ontbijt om 7.45 uur en geen briefing! Maar even een
dagje rustig aan doen na het drukke weekend.Mooi rondje gereden langs de zuidkust. Eerst gestart
met koffie en worteltaart (voor de calorieën) en daarna flinke wandeling gemaakt langs “The National Trust Cogden” en daarna geluncht in een pub in een oud dorpje. De rit naar Yeoville terug was
prachtig maar ging door allerlei kleine plaatsjes. Daardoor pas tegen 20.00 terug in het hotel. Tijd
voor het diner!
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Woensdag 7 September. Van Yeoville naar Brighton.
Vandaag gaan we naar Brighton toe.
Ben heeft weer een mooie route uitgezet door
allerlei dorpjes. Het eerste stukje was via grote
wegen. Na een tijdje rond de 120 km/h gereden
te hebben roken we weer een benzinelucht, net
als bij Rotterdam op de heenweg. De Cobra bleef
wel gewoon rijden. De snelheid daarna maar
rond de 100 km/uur gehouden, dat gaat goed.
Onderweg in Petersville gestopt voor wandeling
en lunch. Dit is een historisch dorpje.
Hier stond nog een bord met “Cobra Night every
Monday & Tuesday”.
Helaas te laat voor ons… Leuk dorp, met oude
gebouwen en mooie tuinen.
Rond 17.00 uur aangekomen in Brighton.
Vergelijk dit maar met Zandvoort maar dan héél
véél groter.
Nog even op het strand gelegen en afgekoeld
met een biertje. Ben en Merita wilden graag in
de draaimolen, en daarna nog een rondje over
de pier gemaakt. In Brighton zelf geen gezellige
restaurants gezien, daarom prima in het hotel
gegeten.

Donderdag 8 September. Van Brighton naar Canterbury.
Na het ontbijt weer op pad, vandaag gaan we
langs de kust de 7 Sisters (krijtrotsen) bekijken.
Prachtig weer, we treffen het! Langs het strand
wandelen is nog een uitdaging. Er liggen veel
stenen, afkomstig van de krijtrotsen, wat lastig
lopen is. Wel indrukwekkend, hoe hier telkens
stukken naar beneden vallen bij diverse stormen.
Tegen 16.00 aangekomen in Canterbury.
We hadden een prachtig Bed & Breakfast, net een
aantal maanden open, nieuw ingericht en met
een parkeerplaats in de achtertuin op 10 min
lopen van het centrum. Ideaal! Lekker door het
centrum gelopen en beetje rondgekeken bij de
kathedraal. En in de lokale pub prima gegeten, oa
de echte Fish & Chips.
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Vrijdag 9 September. Terug naar huis.
Vandaag hebben we de boot om 12.00 uur. Dus eerst een goed ontbijtje. Jaja, weer een full english
voor mij, voorlopig de laatste, dit zet wel goed aan na zo’n week. Vanaf Canterbury is het een half
uurtje, en het is rustig op de weg. We komen om 15.00 uur weer aan in Duinkerken. Daarvandaan
mooi binnendoor gereden langs de Belgische kust naar Zeeland. Om 19.00 uur nog even in Philippine lekker mosselen gegeten. Toen op pad voor het laatste stuk naar huis! Bij de Westerscheldetunnel waren de slagbomen echter net dicht, waardoor we een uurtje vertraging hadden vanwege
onderhoud. Uiteindelijk 23.45 uur thuis.
We hebben het geweldig gehad.Prachtige heenrit met Ben & Merita, Gerard & Nico en Terence &
Mirjam. Gezellig weekend met alle deelnemers van het ECM. Echt TOP georganiseerd door David en
Alan! En vervolgens nog een paar prachtige dagen met Ben & Merita
Van de winter de storing aan de Cobra maar oplossen (motor er weer uit), en wie weet zien jullie
ons op de ECM 2017 met mijn onze eigen Cobra!
Groeten Nico & Afra
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