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Voorzitter:
Bob Swift
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Peter Meijers
Piet Wijn
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Paper Snake
Oplage 275 exemplaren

Losse nummers ƒ 2,50

Contributie 100,-- inschrijfgeld 25,-Kopij: Gaarne bij artikel meerdere foto’s (bij voorkeur zwart /
wit) meesturen waarmee wij het geheel kunnen verfraaien.
Zet naam en adres op de foto’s zodat wij deze na gebruik
terug kunnen sturen, tenzij anders afgesproken.
CCN behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten,
te veranderen of in het geheel niet te plaatsen.
CCN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de publicaties
Het plaatsen van advertenties of ingezonden
mededelingen behoeft niet te betekenen dat CCN achter de
inhoud staat.
Advertentie tarieven:
• 1 A4 min. 6x per jaar
• ½ A4 min. 6x per jaar
• 1 inlegvel max. 1 A4

ƒ 350,ƒ 200,ƒ 150,-

Kleine advertenties in de rubriek Showroom zijn gratis voor
leden van de CCN.
Verzekering: Leden kunnen via de CCN hun Cobra collectief laten verzekeren.

Pubmeetings
1e zondag v.d maand van
april t/m october vanaf 14.00 uur.

Restaurant Settlers
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5384393

Redactioneel
Zoals gewoonlijk volgt hier een stukje van
de redactie maar dan vanaf nu van een
nieuwe redacteur. Dit is mijn eerste Papersnake als nieuwe redacteur zijnde.
Allereerst wil ik Ferenc en Petra bedanken voor het vervaardigen van de Papersnake van de afgelopen 6 jaar. Ik heb
de Papersnake van jullie hand altijd met
veel plezier gelezen. Bedankt!!
Ik hoop dat de Papersnake net zo goed
wordt als voorheen.
Ik zal me eerst even voorstellen voor degene die mij (nog) niet kennen.
Mijn naam is Mickel Goossens, 25 jaar en
woonachtig in de lichtstad Eindhoven. Ik
ben sinds de seizoenssluiting in 1998 lid
van de Cobra Club. Daar heb ik ook voor
het eerst in een Cobra meegereden,
naast Bob (bedankt Bob). Ik heb zelf nog
geen Cobra, maar sta wel te popelen om
er een aan te schaffen, maar ik moet nog
even doorsparen.
Als broodwinning werk in de computerbranche als inkoper en verkoper bij een
groothandel samen met mijn ouders.
Mijn hobby’s zijn natuurlijk o.a. de Cobra,
mijn huisdieren (2 fretten), auto- en
motorrijden en de computer.
In deze Papersnake zitten al een paar
nieuwe rubrieken en ook voor de volgende
Papersnake’s heb ik al ideeen om die te
gaan vullen met interessante artikelen,
maar ik kan natuurlijk ook altijd geillustreerde artikelen en suggesties voor verbetering gebruiken of misschien wel een
nieuwe rubriek
Dus doe jullie best om net als bij Petra en
Ferenc leuke verhalen van evenementen
en ideeen in te zenden.
Tot de volgende Papersnake in mei.
Mickel
PS. De kopijdatum voor de volgende
Papersnake sluit op 22 april.

Open en Bloot

Hallo, mijn naam is Bob Swift en ik ben jullie nieuwe voorzitter en de helft van het beroemde
duo "De Swifty Snakers". Als u mij niet kent dan bent u een nieuw lid of u was tijdens mijn
laatste 7 jaar bij de Cobra Club geen actief lid. Ik heb mijzelf aangeboden als voorzitter omdat ik meen dat er "vers bloed" nodig is in het bestuur, om er weer meer leven in te brengen.
Zoals u ziet heb ik het "Hamerstuk" veranderd in "Open en bloot" En dat geeft precies mijn
mening weer: De "Cobra Club Nederland"' is van ons allemaal en als clubleden hebben jullie recht op alle informatie over onze Club en haar activiteiten. (Dit inclusief de activiteiten in
de bestuursvergaderingen.)
Wij beginnen dus een nieuwe tijdperk in onze Cobra Club Nederland!
De Club vervult in mijn ogen drie functies:
1. Assistentie en advies bij het kopen en het bouwen van een kit of de aankoop van een
complete auto.
2. Het organiseren van bijeenkomsten en evenementen.
3. Assistentie en advies i.v.m. het onderhoud van onze auto's om de kosten enigszins te
beperken.
Als gemeenschappelijke factor van bovenstaande punten zie ik communicatie. Wij willen
de communicatie versterken op 2 niveaus:
1. E Mail. "If you haven't got it, get it!". E-mail is een simpel en goedkoop communicatiemiddel, waarmee we snel met elkaar contact kunnen hebben.
2. "Praatpaal" Ik wil graag als "Praatpaal" en eerste contactpunt van de club functioneren.
Als u geen computer en/of E-mail hebt laat dit ons weten. Er zijn Clubleden beschikbaar om
u te helpen.
Mijn gegevens zijn: Bob Swift
Die 15
1862 HW Bergen (N.H.)
Tel:
072-5817770
Fax:
072-5814473
E-Mail: swiftysnakers@planet.nl
Laat wat van u horen. Ik wil graag uw verwachtingen horen t.a.v. onze Club, maar ook hoe
u van plan bent de Club en haar bestuur te ondersteunen. Ik denk hierbij aan artikelen voor
ons Clubblad, een mooie route uitzetten, technische informatie, interessante ideeën, etc.
Wij hebben onze eigen homepage op het Internet. Kijk naar www.ac427.nl
Dit is de homepage van de Engels Cobra Club. Klik op Dutch Cobra Club en daar staan wij.
Dit is alleen een begin. Er komt MEER! Op 2 april is onze eerste Pubmeeting.

Als u het leuk vindt om uw Cobra op de homepage te zien dan moet u op 2 april met een
mooi gepoetste Cobra naar de eerste pubmeeting bij Settlers komen. Ik maak dan van uw
geliefde Snake een foto met mijn digitale camera en verwissel de foto's van onze Cobra op
de homepage voor die van jullie.
Op 16 April vindt de eerste Clubrit plaats. De details hierover vindt u elders in dit blad. Wie
zich per E-mail aanmeldt krijgt per E-mail van de evenementenorganisator eventuele "last
minute" informatie.
23, 24 en 25 Juni gaan een aantal leden weer met hun Cobra naar Goodwood Festival of
Speed in Engeland. Ik ben de contactpersoon voor dit evenement. Als u mee wilt gaan,
moet u snel met mij contact op nemen. De inschrijfdatum sluit op 9 april. Door de grote
drukte is de verblijfsaccommodatie beperkt.
Er is veel te doen. Ik heb jullie hulp nodig om er een geslaagd Cobrajaar van te maken.
Lets make our club the best in Nederland, the one everyone wants to join.
Cobra groeten van Bob Swift

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
COBRA CLUB NEDERLAND
D.D. 16 JANUARI 2000,
WEGRESTAURANT “AFRIT DE MEERN “

AANWEZIG:
bestuur:
Ferenc Vereb, voorzitter
Egbert de Boer, secretaris
Cor Schiedon, penningmeester
Peter Meijers, evenementen coördinatie
Pim Kuijper, algemeen bestuurslid
leden:
niet-leden:
Dick Vesters
Sylvia Roos
Mickel Goossens
Maartje Meijers
Richard Roos
Tineke Roemeling
Theo Weesepoel
Marijke Kuijper
Hans Kluivers
Marjan Schiedon
Arno Bron
Petra Vereb
Aart Hoogendoorn
Cecilia van der Linden
Frits Hollander
Gert de Beer
Kees van Nimwegen
Carla Goezinnen
Tom en Cecilia van der Linden
Bob Swift
Luuk de Boer

Aan het kerstgeschenk 1999 is fl 1294,-- uitgetrokken. De penningmeester deelt ter vergadering het geschenk uit. Het verstrekken van dit cadeau op de jaarvergadering, zoals aangekondigd in de uitnodiging,
moest tevens doen bevorderen dat er meer leden op
de jaarvergadering zouden gaan komen. Echter zonder resultaat. Het kerstgeschenk wordt nog eenmaal
op de eerste pub-meeting aangeboden aan de nieuwe aanwezigen, daarna zal het als Cobralia worden
verkocht. De aanwezigen stemmen in met de jaarrekening. De kascommissie “ Dick Vesters en Hein
Coomans “ ( Dick Vesters was met vakantie) heeft de
boeken gecontroleerd. Zij gaat akkoord met het financieel verslag en adviseert de vergadering het bestuur
decharge te verlenen, hetgeen wordt overgenomen.
De voorzitter bedankt de kascommissie voor het door
hen verrichte werk.
Vervolgens geeft de penningmeester een toelichting
op de begroting 2000. De begroting is nog voorlopig
omdat het nieuwe bestuur deze kan aanpassen. Vanuit de aanwezigen komen geen voorstellen tot wijziging en aldus wordt de begroting 2000 goedgekeurd.

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur , heet
allen welkom en wenst iedereen namens het bestuur
een gezond en goed 2000 toe en een goed Cobraseizoen. De opkomst is ondanks het goede weer helaas gering.

5.
Benoeming kascommissie 2000
Voor 2000 wordt een nieuwe kascommissie benoemd
te weten Dick Vesters en Luuk de Boer.

2.

Huishoudelijke mededelingen en ingekomen
stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
De consumpties zijn in deze bijeenkomst voor rekening
van de club. Tevens wordt verzocht in deze ruimte niet
te roken.
Het jaar 1999 zijn we gestart met 145 leden. In het begin van het jaar zijn 11 leden geroyeerd vanwege niet
betalen van de contributie. Daarnaast hebben 2 leden
bedankt, maar er hebben zich 17 nieuwe leden aangemeld. Daarmee komt heden het aantal leden op 149.
Inmiddels zijn er drie nieuwe inschrijvingen binnengekomen.
3.
Notulen Algemene Ledenvergadering 17 januari 1999
De aanwezigen hebben geen opmerkingen en aldus
zijn de notulen goedgekeurd.
4.

Financieel jaarverslag 1999 , kascontrole
1999, begroting 2000
Ter vergadering wordt de jaarrekening 1999 en de begroting 2000 verstrekt. Ten aanzien van de jaarrekening geeft de penningmeester een korte toelichting. Het
jaar 1999 is afgesloten met een batig saldo van fl
12915,--.

6.
Jaarverslag activiteiten 1999
Voor een verslag van de in 1999 gehouden activiteiten wordt verwezen naar het kerstnummer van de Paper Snake. Peter Meijers blikt nog even terug.
7.
Activiteiten 2000
De activiteiten voor het jaar 2000 zullen door het
nieuwe bestuur georganiseerd worden. Peter noemt
reeds de ontvangen aankondigingen van De Alpen
Toerrally 2000 op 24 juni t/m 1 juli, op 28 mei 2000
The English Car Rally in Landgraaf en het Internationaal Cobra-Treffen in Hunsrück op 1 t/m 3 september
georganiseerd door de Duitse Cobra Club.
8.

Jaarverslag redactie Paper Snake

De redactrice Petra Vereb wordt allereerst bedankt
voor het voortreffelijke werk. Samen met Ferenc heeft
ze de redactie gevoerd. Petra licht toe dat in dit jaar
veel ingezonden stukken zijn ontvangen en kon daardoor het clubblad behoorlijk vullen. Zij zal de reactie
overdragen aan de nieuwe redacteur en hoopt dat de
leden veel copij blijven insturen.

9.
Bestuurssamenstelling 2000
Ferenc en Cor hebben de periode van 6 jaar afgesloten
en stellen zich niet herkiesbaar.
Peter heeft eveneens 6 jaar in het bestuur gezeten
maar stelt zich wederom herkiesbaar.
Daarnaast hebben gelukkig zich voor een bestuursfunctie beschikbaar gesteld:
-Mickel Goossens
-Bob Swift
-Tom van der Linden
-Piet Wijn
-Adrie van Oostrum
In het bijzonder is te vermelden dat Mickel aangeboden
heeft om de redactie-taak op zich te willen nemen.
Volgens de statuten moet het bestuur te minste uit 5 en
maximaal uit 7 leden bestaan en wordt het dagelijks
bestuur gevormd door de voorzitter, de secretaris en
de penningmeester.
Heden hebben we aldus 8 leden waarvan er 6 verkiesbaar zijn voor vijf bestuursfuncties.
Ter vergadering worden de stembiljetten vervaardigd
en uitgereikt aan alle 19 leden.
De stemcommissie werd gevormd door Richard en Sylvia Roos en na het tellen van de stemmen deelden zij
het volgende resultaat mede:
-Mickel Goossens
18 stemmen
-Bob Swift
19 stemmen
-Tom van der Linden 16 stemmen
-Piet wijn
11 stemmen
-Adrie van Oostrum
14 stemmen
-Peter Meijers
17 stemmen
In totaal zijn 19 x 5 = 95 stemmen uitgebracht.
Aldus wordt het nieuwe bestuur gevormd door:
-Egbert de Boer
-Pim Kuijper
-Mickel Goossens
-Bob Swift
-Tom van der Linden
-Adrie van Oostrum
-Peter Meijers
De voorzitter nodigt de nieuwe bestuursleden uit om
reeds plaats te nemen achter de bestuurstafel.
Bob Swift neemt ter vergadering voorlopig de voorzittershamer van Ferenc over. Hij bedankt de vertrekkende bestuursleden en heet de nieuwe hartelijk welkom
en wenst hen veel succes toe.
Cor en Ferenc zullen bij de eerste bestuursvergadering
aanwezig zijn en bieden alle hulp om tot een goede
overdracht te komen. Belangrijke onderwerpen zullen
vervolgens zijn: de functie invulling, het activiteitenplan
2000, ons clubblad, de Cobra-stand en berichtgeving
aan K.v.K.
10. Vaststelling datum A.L.V. 2001
Besloten wordt met instemming van de aanwezigen de
Algemene Ledenvergadering 2001 te houden op 14
januari 2001.

11. Rondvraag
1. Richard heeft het verhaal gelezen in Paper Snake
over de uitgebrande Cobra en vraagt hoe de stand van
zaken daarvan is.
2. Gert vraagt of de pubmeeting wederom op dezelfde
plaats zullen worden gehouden. Gert stelt voor de pubmeetings op twee plaatsen in Nederland te houden om
daarmee meer leden te doen besluiten deze te bezoeken. In het nieuwe bestuur zal dit aspect besproken
worden.
3. Aart constateert dat de gegevens in de ledenlijst niet
zijn bijgewerkt. Toegezegd wordt dat dit in de volgende
ledenlijst dit wel het geval zal zijn.
4. Bob stelt voor eveneens de e-mailadressen te vermelden.
5. Arno merkt op dat bij geschillen tussen adverteerders en club, de club haar best moet doen om de verhoudingen goed te houden.
6. Peter heeft geregeld contacten met Kiewiet en
Schulting over bijv. het aantal leden, heden 82, die een
verzekering hebben, de hoeveelheid schades die er
nogmaals wordt gewezen op het laten taxeren van de
auto en de kleine lettertjes te lezen zijn , de hoogte van
de premie, enz.
Er zijn nogal wat onduidelijkheden rond de Cobra van
De Vries. Belangrijk is dat de gegevens vermeld op het
kenteken overeenkomen met de gegevens in het taxatie rapport en de verzekeringspapieren. Iedere drie
jaar zal de cobra getaxeerd moeten worden. De verzekeringsmij verlangt dit! Kiewiet en Schulting als tussenpersoon zullen ook de belangen van hun klant moeten
behartigen; zij bieden mogelijk juridisch hulp aan. Het
bestuur probeert de zaak te volgen. Er zijn evenwel
ook alternatieve verzekeringsmaatschappijen. Maar deze staan niet te springen om een Cobra te verzekeren.
Carla noemt de KNAC (Royal Nederland). Deze heeft
een verzekeringsmogelijkheid voor Classic car’s met
redelijke tarieven. Een alternatief? Zij verlangen beveiligings- eisen, bijv. boven fl. 50.000,- beveiliging vlgs.
klasse I, boven fl. 100.000,- klasse II.
Kiewiet en Schulting komt met nader bericht over de
verzekering en dit zal gepubliceerd worden in ons clubblad.
Een ieder is echter verantwoordelijk voor de wijze van
verzekeren en nogmaals wordt gewezen op het laten
taxeren van de auto en de kleine lettertjes te lezen.
12. Sluiting
Bob dankt alle aanwezigen voor hun komst en hoopt
een ieder tijdens de eerste pubmeeting weer te mogen
begroeten.
De vergadering wordt om 16.30 uur gesloten.
secretaris
Egbert de Boer

SOME LIKE IT HOT
UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE GARDNER DOUGLAS 427
Een uit de racerij ontwikkeld chassis—Carrosserie deels uit sandwich kunststof delen.
Voor/achter in hoogte en demping verstelbare schokbrekers en veren.
Overweldigende prestaties gecombineerd met een formidabele wegligging.
Brandstofverbruik slechts 1 op 10 bij 110 km/h.—Motor-opties o.a. 3.9 Rover en 5.0L Ford V8.
Vijf-versnellingsbak en beperkt slipdifferentieel—getunede motoren beschikbaar voor club races.
Diverse keuzemogelijkheden van leer en kleuren.
Driedelige aluminium Image wielen en Yokohama high performance tires.
Zeer ruime bagageruimte—Soft– en hardtop zodat u heel het jaar kunt rijden.

J.S.P. B.V.
Cockeveld 6
5672 AE
Nuenen Holland
Tel : +31 (0)40-2951427
Fax:+ 31 (0)40-2951429

Papersnake 6-2000

Het voormalige bestuur van Cobra Club Nederland

V.l.n.r. Peter Meijers (evenementencoordinator), Egbert de Boer (secretaris) , Ferenc Vereb
(voorzitter/redacteur), Pim Kuijper (algemeen bestuurslid), Cor Schiedon (penningmeester)

Het voormalige en nieuwe bestuur bij elkaar

V.l.n.r. Mickel Goossens (redacteur), Tom van der Linden (evenementencoordinator),
Peter Meijers (algemeen bestuurslid), Egbert de Boer (secretaris), Bob Swift
(voorzitter), Ferenc Vereb, Pim Kuijper (penningmeester) , Cor Schiedon

Evenementen
Kalender Cobra Club Nederland 2000

April 2
April 1 & 2
April 6 t/m 9
April 16
April 22 t/m 24
April 28
April 28 t/m 30
April 29 & 30
April 29-1 mei
April 29-1 mei
April 30-1 mei

Seizoensopening Settlers, Laren
European Kit Car Show, Kent County Show Ground, Delting UK
Techno Classica Essen
Rondje Ijsselmeer, Tom van der Linden
Classic Car show Tongeren, Belgie
HARC Zandvoort
Cobra 427 Cup Race, Zolder Belgie
April Classic and Sports Car show NEC, Birmingham, UK
Shell Historic Challenge, Spa, Belgium.
Dreamcar International Show Nekkerhal, Mechelen, Belgie
UK National Kit Car Show NAC Stoneleigh, UK

Mei 1
Mei 7
Mei 13 & 14
Mei 20 & 21
Mei 26 t/m 28
Mei 21
Mei 28 & 29

Cobra meeting Drengenberg Ltd, Dortmund.
Pubmeeting Settlers, Laren
Thunderdrome, Hockenheim, (met Gobra IG meeting)
Historic Zandvoort Trophy
Cobra 427 Cup Race, Oschersleben, Duitsland
Tussen de rivierenrit, Pim Kuijper
Great Yorkshire Kit Car show, County Show Ground, Harrowgate UK

Juni 4
Juni 9 t/m 12
Juni 11
Juni 17 & 18
Juni 17 & 18
Juni 23 t/m 25
Juni 23-25

Pubmeeting Settlers, Laren
International Meeting Belgian Kit Car Club, Zutendaal. Belgie
Limburgrit, Mickel Goossens
National Kit Car Festival, Newark Showground, Notts UK
24 uur van Le Mans, Frankrijk.
Goodwood Festival Of Speed, Goodwood, Sussex, UK,
melden bij Bob Swift
Hours van de Nurburgring met Cobra IG, Duitsland

Juli 2
July 15 & 16
Juli 16 t/m 18
Juli 28 t/m 30

Pubmeeting Settlers, Laren
East of Engeland Kit Car Show, Towerlands, Braintree, Essex, UK
Oldtimer Festival Lelystad
Cobra meeting Valtice, Czekoslavakia

Augustus 6
Augustus 5 & 6
Augustus 12&13
Augustus 14
Augustus 18 t/m 20
Augustus 19 & 20

Pubmeeting Settlers, Laren
Circuit Assen 7 en MG Club
7 & Roadster Club, Ardennen weekend, Belgium
HARC Zandvoort
Cobra 427 Cup Race Zandvoort
American Power on wheels Meeting, Hangar 15, Schelde, Antwerpen, Belgie

September 3
September 9 & 10
September 15 t/m 17
September 16 & 17
September 16 & 17

Pubmeeting Settlers Laren
Cobra 427 Cup race, Eiffel Hillclimb, Duitsland
Goodwood revival Meeting, Goodwood, Sussex, Engeland
British Race Festival met 7 club en all
Hargimont, Belgie

October 8
October 14 & 15
October 18 & 19

Pubmeeting Settlers, seizoenssluiting
Autotron Kit Car, Replica & Old Timer, Rosmalen.
Great Western Kit and Sports Car Show, Westpoint, Exeter, UK

Uw contactpersoon: Tom van der Linden

Cobrarit

Eerste Cobrarit van het nieuwe seizoen
Rondje IJsselmeer
Wanneer: zondag 16 april
Startpunt: Settlers (vroeger Caddies) Purmerend Zuid
(Naast McDonalds)
Tijd: We vertrekken om precies 11.00 uur
Je hoeft je niet persé bij het startpunt te melden. Je kunt aansluiten waar je wilt en ons verlaten wanneer je wilt.
Actuele route informatie: (waar zijn wij) )0653-201265 Tom van der Linden

0650-297278 Bob Swift
Route: (zoveel mogelijk over dijken langs het IJsselmeer). Monnikendam, Uitdam, Durgerdam, (+/- 11:30) A1 /A10 Diemen, A6 Almere. Tweede afslag Muiderzand (+/- 12:15).
Langs het Oostvaardersdiep, Lelystad, A6 afslag Urk. Aankomst haven +/- 13:00
Hier zullen we lunchen, de haven) Vertrek om +/- 14:30 voor Espel, Lemmer. N359 Delburen, Bolsward, A7 Afsluitdijk, Den Oever, Wieringerwerf, N240 Hoogkarspel, N302 Hoorn,
A7 Purmerend, Afslag Purmerend Zuiden terug bij Settlers (Caddies)

Autotron Lentejournaal

Autotron Lentejournaal

British Cars & Lifestyle
25 en 26 Maart, Rosmalen

Oldtimertoerseizoen begint in Autotron
Zaterdag 8 en zondag 9 april

Liefde voor Engelse auto's betekent in de regel
ook liefde voor het land, de bevolking en 's lands
gewoontes. Die liefde kan ver gaan, in kleding,
inrichting van het huis, nog meer Brit dan de Britten. Het is een manier van leven: British Lifestyle
en British Cars op zaterdag 25 en zondag 26
maart in Autotron.

De dagen beginnen al weer aardig te lengen en
het kwik in de thermometer beweegt zich in opwaartse richting. Kortom, de lente staat op ontluiken. Reden voor veel eigenaren van een klassieke automobiel om hun kleinood uit de winterstalling te halen en in gereedheid te brengen
voor hopelijk wederom een fantastisch toerseizoen. Wie nog wat aan zijn pronkjuweel moet
sleutelen en daarvoor onderdelen en/of accessoires nodig heeft, moet beslist een bezoek brengen
aan de Internationale Lente Oldtimerbeurs op zaterdag 8 en zondag 9 april in Autotron.

Niet alleen Nederlands grootste evenement voor
liefhebbers van Engelse auto's, maar tevens de
meest vrouwvriendelijke autobeurs die er in het
land te vinden is. De beurs wordt opgesierd door
typisch Britse producten, die het leven veraangenamen, zoals huis- en tuindecoraties, stoffen,
serviezen, meubels, antiek, kleding, vakanties,
delicatessen en snuisterijen. Eindelijk een autobeurs, waar dames er niet zo maar een beetje
bijlopen! British Cars & Lifestyle is uitgegroeid
van autobeurs tot lifestylebeurs.
Sfeer is het grote succes achter British Cars & Lifestyle; bezoekers hebben de goede gewoonte
met hun klassieker naar Rosmalen te komen,
waardoor de parkeerplaatsen al Brits ogen. In het
warme Autotron ontmoet men zijn vrienden in de
Pub bij een Engels biertje en zingt het ''Land of
Hope and Glory''. Op de kleintjes wordt gepast in
de kindercrèche, de hele familie voelt zich er
thuis.
Men vindt hier werkelijk alles te koop uit het Verenigd Koninkrijk: Schotse whisky, Engelse thee,
waxcoats, handgemaakte tweedkleding, een
tweede huis in Ierland, marmelade, meubels, antieke golfclubs, tafelzilver, beddengoed, reisinformatie, maar ook een chique Bentley, een zakelijke Jaguar, een snelle Austin Healey, een snoezige Mini of een statige Rolls Royce en de onderdelen daarvoor. Engels is de voertaal in Rosmalen, want veel van de standhouders komen met
hun handelswaar van de andere zijde van het
Kanaal overgevaren. British Cars & Lifestyle is
de etalage van het Verenigd Koninkrijk.
British Cars & Lifestyle is geopend op zaterdag
25 en zondag 26 maart van 10.00 tot 18.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt vanaf 12 jaar fl. 17,50,

De Lente Oldtimerbeurs is traditiegetrouw het
evenement waarop eigenaren van klassiekers afkomen die aan de vooravond van een nieuw seizoen nog eventjes wat kleine reparaties of onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren. Ook
wie de restauratie van een klassieke automobiel
over een langere periode heeft uitgesmeerd en
de volgende fase van het restauratieproces wil
beginnen, moet in april zeker naar Rosmalen. Tijdens de beurs kunnen ook contacten worden gelegd met bedrijven die hele specifieke restauratie-onderdelen voor hun rekening nemen, zoals
het spuiten van de carrosserie of het bekleden
van het interieur.
De “handel” heeft zich weer massaal voor een
plekje op de beursvloer aangemeld. Naast vele
meters onderdelen, bieden het ExpoDome, de
Spykerhal en het terrein rondom deze hallen ook
plaats aan enkele honderden compleet gerestaureerde en nog op te knappen oldtimers.
Ook de Engelse sportwagenmerken MG en Austin Healey zijn goed vertegenwoordigd.
Autotron verwacht in april een gezellige drukte op
de beurs. AutoDome biedt permanent onderdak
aan de eigen unieke historische Autotronautomobielcollectie en presenteert tevens vele
facetten van de automotive branche.
De Internationale Lente Oldtimerbeurs is op zaterdag 8 en zondag 9 april geopend van 10.00 tot
17.00 uur. Er geldt één toegangsprijs voor zowel
de beurs als AutoDome en SpeeloDome. Vanaf
12 jaar fl 17,50, kinderen 4 tot 12 jaar fl. 10,00.

SPOTLIGHT

World of Cars
Er zijn weinig mensen in Nederland met zo veel ervaring in het bouwen van Cobra Replica’s,
als Martin Born, eigenaar van World of Cars in Lelystad. World of Cars is de Nederlandse
distributeur van de Pilgrim Sumo Cobra. Martin was al bezig met Sumo's toen ik hem voor
het eerst ontmoette. Dat was in 1992. De Sumo werd toen nog vooral gebouwd met Ford
Taunus onderdelen.
De Nederlands Sumo’s die wij kort geleden hebben gezien in de showroom en werkplaats
aan de Wigstraat in Lelystad zijn prachtige exemplaren. Er staan Cobra's in verschillende
kleuren en (zelfs afmeting) de meesten hebben een V8 Ford of Rover motor.

In de loop der jaren
heeft Martin veel
verbeteringen bedacht. O.a. wat betreft chassis, wegligging, schokbrekers
en besturing. Het
resultaat is een Cobra die een goed en
veilig gevoel geeft,
met een V8 motor
die voor de meeste
mensen genoeg power heeft.

De finishing touch van de auto’s is uitstekend. Niet alleen de lak maar ook de bekleding en
instrumentenpaneel geven het gevoel van kwaliteit maar voor een prijs van een koopje.
Het magazijn was goed gevuld met alle soorten onderdelen. Iets om aan te denken als je
een Cobra onderdeel nodig hebt. Een telefoontje is snel gemaakt. Een bezoek aan World of
Cars kan je mogelijk geld en zeker tijd besparen.
World of Cars verkoopt naast nieuwe Cobra's ook gebruikte Cobra's.

WORLD OF CARS
WIGSTRAAT 6
8223 EG LELYSTAD
Tel: 0320-228738
Fax: 0320-242973

Tell them I sent you.
Bob Swift

Een kleine foto-impressie
van het bezoek aan Martin Borns World of Cars.
Enkele foto’s van
prachtige Pilgrim Cobra’s
en een miniatuur-Cobra
met Dhr Born jr zelf. Op
de achtergrond Mevr.
Born en Liane Swift.
Fam. Born, bedankt voor
het gastvrije onthaal!!!

Techniek
Enkele technische tips uit het clubblad van de Engelse Cobra Club

HAVE YOU GOT AN "S" ON YOURS
Hands up if you know what serial number is on your Jaguar limited slip differential
(LSD) casing. One found "the hard way”, one had completed the build of my DAX,
and having taken delivery of the road wheels, was preparing for the pre- registration
MOT when one discovered that there was significant rear wheel wobble. All suspension and drive train serviceable components had been replaced with new during the
build. The wobble was most pronounced when the wheels were held in the 6 and 12
o'clock positions and rocked inwards and outwards. No movement was detected in
the 3 and 9 o'clock positions.
The problem was traced to failed output shaft bearings in the LSD. This can be established if the wheel wobbles, at 6 and 12 o'clock positions, disappears or diminishes if the hand and foot brakes are applied. It should be remembered, that LSD
movement may still be detected, which may be due to either or both the hub bearing
and the drive shaft universal joints.
To repair the fault one removed the output shaft assemblies leaving the differential
mounted on the chassis. This is a lengthy procedure requiring the removal of the
entire rear brake and hand brake assemblies and the drive shafts. (Removal of the
lower wishbone and pivot bracket was avoided in this case as anti-seize compound
had been used on the calliper bolts.
This is where the problems started. I found that although my donor vehicle was a
Series 2 model, it had been factory fitted with the earlier Series 1 differential. The
main difference between the units is the output shaft bearings. The Series 1 differential uses a large ball bearing, the Series 2 uses two taper roller bearings. Then
the problem got worse when one found out that the ball bearing is an obsolete part
and no stocks could be identified by BRT (the main UK bearing factors). 1 was close
to ordering a fully rebuilt unit when one was put in touch with Classic (01992716236) and found that it is possible to retrospectively fit a series 2 or series 3 taper
roller bearing provided that the calliper mounting bracket is also changed to the series 2 or 3 unit. Shims fitted between the calliper mounting bracket and differential
case on the series 1 system are discarded. The 0 ring seal must be used in conjunction with the series 2 or 3 output shaft assemblies.
So why the question at the beginning? Well during my investigations one found that
the differentials with taper roller bearings had case numbers which were suffixed by
the letter 5 while the bal] bearing differentials had no suffix letter. Considering how
difficult this job is with the body on, one would recommend new builders to have the
differential checked by a specialist before installation. lf you have a running vehicle,
it is probably worth cheeking the case number next time the gearbox tunnel is off.
The number can be found above the pinion drive flange. Finally one would like to
thank Peter at DAX for his advice (and support).
Steve Lamb
OIL COOLERS
These should be mounted so that the inlet port is located on the bottom of the cooler
with the outlet at the top. This will avoid the possibility of the oil following the path of
least resistance and partially by-passing the cooler. lf this is not possibible then
mount the cooler with both ports at the top. Do not use the little tabs at the four corners to hold in place but fabricate a sheet metal channel and use large rubber
bands.

PAINTING EXHAUSTS
Stainless headers and or exhaust systems do not need painting. From experience 1
have found VHT still to be the best spray paint for these components, if a little expensive. Firstly the headers and all relevant pipe work must be etched by sandblasting, bead blasting or at least plain rubbing down with a relatively fine paper. Preheating them helps a great amount and repeating this operation after application of
the paint also. However, one point which is easily forgotten: only apply sufficient
paint to completely cover the surface area and impart the colour. Any more than this
is asking for trouble and poor finish. Do not spray with the nozzle too close to the
pipe work, 15"-18" is about right. incidentally
matt black is the best colour for ease of application.

SHIFT LINKAGE
Applies to the external linkages on some American manual boxes. B.W/Saginaw/
Muncie etc. Most shifting problems with these gearboxes is the result of poorly designed and or maintained linkages and have little to do with either the driver or the
box. lt is essential that all of the rods are rigid in compression, in tension and in torsion. There must be the minimum amount of play in the linkage joints and they must
be adjusted correctly in the neutral position. It must be remembered that a correctly
functioning linkage will save wear and tear on the gearbox shifting dogs. In conjunction with this the clutch mechanism (slave cylinder ) must allow
the driven plate to disengage sufficiently to allow proper gear shifts.
Mike Broad
Je Cobra is een kostbaar bezit die goed verzekerd moet zijn
Voor Cobra bezitters in Nederland was er vroeger maar één optie en dat was de
verzekering van Zurich geregeld door Kiewiet en Schulting .
Bij de verzekering van Kiewiet en Schulting is een taxatierapport nodig en dit rapport moet iedere 3 jaar vernieuwd worden. Het rapport kost ƒ295,-.
Sinds kort hebben wij twee nieuwe offertes gehad:
1.

Brooker verzekering kan een polis regelen met ongeveer dezelfde voorwaarden en kosten, als je deze verzekering laten regelen door World of Cars.
Martin Born geeft je gratis een taxatierapport.

2.

KNAC. Bij de KNAC moet je lid worden van de vereniging, maar kom je, wat
betreft de premie, goedkoper uit.

Conclusie: Het kan de moeite waard zijn, om u zelf verder te informeren.
De telefoonnummers:
Kiewiet en Schulting : 0118-616355
World of Cars

: 0320-228738

KNAC

: 070-3831906

AUTO

ES HUIS

VOOR UW COBRA EN SUPER 7
HANDELSSTRAAT 51

7772 TS HARDENBERG

TEL.0523-262626
FAX 0523-272010
www.autoeshuis.nl
EU import van de Superformance Cobra en Super 7

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR :
- De verkoop van uw sportauto of klassieker
- De aanschaf van een nieuwe Cobra of Super7
- De aanschaf van een gebruikte Cobra of Super7
- Het verzorgen van importkeuringen
- Onderhoudsbeurten en APK-keuringen
- Overdekt transport van uw auto
- Schadetaxatie en -afhandeling
- Onderdelen, polyester delen en accessoires
DE KOFFIE STAAT ALTIJD VOOR U KLAAR

CCN–Cobralia
Als Cobra-liefhebber verzamelt u wellicht vele zaken die met Cobra’s te maken hebben.
Om uw collectie uit te breiden heeft de Cobra club verschillende hebbedingetjes in de verkoop.

Poloshirt met geborduurde Cobra-sportscar logo in de maten:
M, L en XL; in de navolgende kleuren:
Geel met groen logo;
Kobalt met geel logo;
Wit met blauw logo;
Jade met wit logo.

Leden

Niet-leden

fl 35,-

fl 45,-

Windbestendige donkergroene paraplu met
gele Cobra-snake en houten handvat.

fl 35,-

Cobra mousepad voor u of uw vrienden
CCN spons, een noodzakelijkheid in Nederland

fl 20,fl 2,50

Cobra Dasklem incl knoopsgatpin
CCN mesje

fl 15,fl 7,50

Een Engels Plaid
Een poloshirt uit de vorige selectie
De enige echte CCN pet

fl 25,fl 25,fl 2,50

Deze artikelen, te zien op de foto, kunt u, 24 uur per dag,
bestellen per e-mail: Schiedon@westbrabant.net of per
fax 0162-471056

Als u persoonlijke service wenst, dan kunt u vanaf 8.00 tot
22.00 uur het mobiele nummer 06-55114819 bellen.
Binnen afzienbare tijd komen er nog nieuwe
begerenswaardige Cobralia bij.
Cor Schiedon

VARIA
Tot mijn grote spijt valt er helaas absoluut niets positiefs te melden omtrent de uitkering van mijn verbrande Cobra. In dit stadium kan ik hierover helaas ook geen nadere mededelingen doen om mogelijke schade voor mijn zaak te voorkomen. Dit hele
circus zal nl. ongetwijfeld op "korte termijn" (we zijn al bijkans een half jaar verder)
in een rechtszaak uitmonden, aangezien de verzekeraar niet wenst te betalen.
Dat ik hier niet echt blij mee ben, zal iedereen begrijpen. Wie mij dan ook een
opbeurend berichtje wil sturen, kan dat doen hetzij via de post (zie de ledenlijst,
't was die 428CJ motor....), hetzij via m'n e-mailadres jadvri@xs4all.nl.
Het is nl. errug kaal zo zonder hobby en langzaam maar toch wel zeker verdwijnt
het "tevreden" gevoel dat er geen persoonlijk letsel is voorgevallen. Dat wordt in
elk geval flink dunner, schandalig maar waar. Zal wel met het verstrijken der tijd
te maken hebben.
Is er nieuws, dan zal ik dat melden zodra mogelijk.
Groeten,
Jan de Vries

Onderstaand artikel komt uit Which Kit? van maart 2000:
DAX GETS A STIFFY!
The engineers at DJ Sport scars have come up with a neat upgrade for anyone
considering buying one of its backbone chassis. What's particularly clever, is that
the upgrade can also be retro-fitted to existing Dax chassis.
A round tube backbone brace is fixed in place and helps to triangulate the
company's ladder chassis (as opposed to the higher spec Super tube chassis) and
therefore improve the structural rigidity.
Even DJ's own designers have been staggered at the effectiveness of the simple
addition.
Whilst the new tube is fitted as standard to all new chassis, DJ has made it possible
to retro fit the unit to existing car, with only minimal loss of interior space.
The only limitation on existing customers depends on which gearbox they've used,
with automatics being particularly problematic.
The company has already retro fitted it to its own SVA approved demo car and is
offering the same fitting service to existing customers for just (engels pondteken)
150 + VAT (the car being to DJ with the old centre tunnel moulding removed). To
complete the conversion a modified tunnel will need to to be fitted which will cost an
additional EP 145 + VAT.
For more information contact
DJ Sport scars, 2 Edinburgh Place, Edinburgh Way, Harlow, Essex CM20 2DJ.
Tel; 01279 442661
Ingezonden door Pim Kuijper

Te koop aangeboden:
Clubcomputer:
Minitowerkast, 200 MMX processor, 32 Mb intern geheugen, CD-rom, 2 Gb harddisk, floppydrive, 16-bits geluidskaart, toetsenbord, muis, 15” monitor, HP Deskjet
690 kleurenprinter
Prijs fl 750,Inlichtingen bij Mickel Goossens, tel prive 040-2692528, kantooruren 040-2571990
of e-mail: Mickel@goossenscomputers.nl
Ik heb 3 techkno(wledge) tips voor de Cobrabezitters:
1. Cobra's met een Jaguar aan boord, let op de remschijven! Als je lekkage krijgt
van je motor of bak, gaat de olie tijdens het rijden de rem blokkeren en vervuilen.
2. Als je, tijdens het rijden een trilling voelt aan de achterkant van de auto, controleer dan de kruiskoppelingen tussen het differentieel en de wielen.
3. Ik heb mijn rollover bar uit de auto gehaald. Jongen, jongen,daar zat water en
roest in de pijpen. Misschien slim om dit te controleren.
Groetjes
Bob Swift
Attentie!!!!
Beste leden en Cobra-vrienden,
Om ons ledenbestand zo actueel mogelijk te houden is bij deze editie van de
Papersnake een formulier bijgevoegd. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit formulier zo
compleet mogelijk in te vullen en vervolgens te retourneren. U kunt op dit formulier
aangeven of u bezwaar hebt tegen het publiceren van deze gegevens op de ledenlijst.
Onder de inzenders wordt een CD-rom vol met COBRA-foto’s en tekeningen voor
op de computer verloot.

World Wide Cobra Web
Een nieuwe rubriek in de Papersnake is World Wide Cobra Web.
Hierin worden Cobra-websites besproken die op het internet te vinden zijn.
Voor iedere editie van de Papersnake gaan we op zoek naar mooie, leuke en informatieve internetsites die met de Cobra te maken hebben. Als u nog een Cobra-gerelateerde site weet, wil ik die
natuurlijk graag weten.
Deze eerste World Wide Cobra Web bespreken we eerst onze eigen website van de Cobra Club
Nederland en daarna de site van onze adverteerder World of Cars.

Cobra Club Nederland:
Internetadres: HTTP:www.ac427.com
Bob Swift (voorzitter) : swiftysnakers@planet.nl
Mickel Goossens (redacteur) : mickel@goossenscomputers.nl

Sinds kort heeft onze club een eigen website die is opgezet door Bob Swift en is in het Engels. De
website is nog in opbouw en is nu dus nog beknopt. De website is van de Engelse Cobra Club. Deze
site bevat een link naar onze Cobra Club. Deze site bevat foto’s, links en informatie over onze club. De
foto’s die er op staan zijn nu nog van Bob Swift maar zoals in “Open en Bloot” is gemeld, worden er tijdens de seizoensopening op 2 april a.s. bij Settlers in Laren, foto’s gemaakt van de Cobra’s die dan
present zijn. Als u wilt, worden die foto’s daarna op onze website gezet en is uw Cobra dus voor iedere
surfer te bewonderen. Op de site staan o.a. fabrikanten, Cobra-races, Cobraboeken en andere artikelen en natuurlijk ook een foto-archief. Er zijn ook links naar de website van enkele adverteerders
van de Papersnake zoals World of Cars, Auto Eshuis en Arton. De site is nog maar net opgezet dus
houdt het in de gaten!! Er staat meer op stapel. Van onze site kunt u al een voorproefje zien op de kaft
van deze Papersnake.

World of Cars:
Internetadres: HTTP://www.Worldofcars.nl
E-mail : Cobra@worldofcars.nl
De website van World of Cars is ook nog maar net in de lucht.
De site begint met de vraag : What would be your ultimate dreamcar?
De Pilgrim Sumo (Cobra 427) of de Birkin S3 (Lotus Super Seven)
De site is ook volledig in het Engels geschreven.
Er zijn buttons voor Informatie, Pilgrim, Birkin, History en Home.
Bij informatie staan de NAW-gegevens van World of Cars en de e-mailadressen voor informatie over
de Pilgrim en de Birkin.
De button Pilgrim Sumo komt bij een korte beschrijving van de Pilgrim met buttons: specs, parts en
prices. De specs-tabel vermeld het motorengamma en andere technische info. De button parts en
prices zijn nog niet online. Ditzelfde geldt voor de Birkin.
Verder staat op de site nog de geschiedenis van World of Cars.
Als de hele site klaar is zal deze nog nader belicht worden.

Mickel Goossens

Reisverslag

After trying to put on a bit of a do this Summer for our Dutch friends, Julia and I (and anybody
else) were invited to join the Dutch Cobra Club at their annual get together at "Castle
Hargirnont" in the Belgian Ardennes", which is near the market town of Rochefort. The event
was fixed over a Friday, Saturday and Sunday, we opted to add a Thursday night travel to give us the full weekend, as we intended to leave midday Sunday. This gave us plenty of time
without a heavy drive and a lot of touring in the middle. After a late evening ferry on the Thursday and about a 100 mile "Dash in the splash", we booked into a reasonabie hotel near Mons,
an awfull drive in torrential rain all the way down, followed by the same stuff for the rest of the
journey over to Rochefort the next morning. We all hear about the rainfail in this area, we can
now say we have had our fair share, but from Friday lunchtime onwards the weather was fine
and elear throughout the rest of the trip. We also decided to take the main roads throughout
the journey after discussions with our English man abroad, Bob Swift, the roads were good
and reasonably elear but of course the journey ruined by the bloody rain. The photos of Castie
Hargimont (opposite) do not do it justice, it has got to be one of the best Cobra meeting places that we have been to and although we did a grand tour of the building and surroundings,
you still had to stand back and adrnire the sheer size and quality of the restoration that has
taken place. The internal re-fit is about to get under way and we would of course like to see it
completely finished, it is also set in many square miles of its own woodland and copses. We,
like most of the Dutch, were go be smacked to be taken some 10km down the road and
shown and toured around a new project which was also about to have the same treatment,
again the sheer size let alone the financial and physical costs made one feel very humbie, for
my lovely Sussex barn at home which was faithfully restored in Oak after the hurricane seems to be no more than a bike shed down the bottom of the garden!! Horses for Courses!
We declined staying actually in the castle for various reasons and were put up in a local bed
and breakfast in the next village, which was great, our Beigian hosts gave us a good bed,
good food at half the price you would pay in England, we could recommend "A Tour" in this
area would suit most pockets.
Friday afternoon and early evening was spent looking around the castie, which was followed
by a pre-arranged dinner out with everybody living it up for the rest of the time. lt was very nice
catching up with our friends from back at the "Festival of Speed" and of course making new
friends we hope frorn the remainder, they certainly made us feel welcome. Saturday was
taken up with a grand tour around the area of probably some 300 km with many a fine view
and stop to consider. The roads were amazingly empty of traffic, because the Ardennes
appears to have as many roads as it has trees, with new surfaces and facilities everywhere, a
first class area to tour in, but try and get the rainy days sorted out first. The day aqain finished
with a good meal and meeting a lot of fun at the same pre-booked restaurant.
Sunday was our last part of the tour, when virtually everybody went along to see the other
"Castle", as above very large, very expensive and, we believe, with magnificent views. lt will
take a beautiful home palace for any pop star if they can afford it!! After a light lunch on the
lawns we said our sad goodbyes and drove off into the sunset. Aqain another great weekend
with the Dutch, the more you get to know them, the better they come across, we feel very confident that they will visit us next year at the "Festival of Speed", in force. lf you want to make
a booking to join the 200 tour of Sussex - give us a ring we hope to stage a similar meet
up with everybody, especially the Dutch Cobra Club!! Just a note, our BIG thanks to o ur personal interpreters Bob and liane Swift (we have no intention of learning Dutch!!), the BIG organisers Peter and Adrie and all the Dutch for making us so welcome.
Colin & Julia Eillott

Verzekeringen
Zijn wij wel goed verzekerd?
Wij zijn begonnen met onze Cobra in 1993, en wij zijn nog steeds bezig!
Na zweet, frustraties van alle soorten en maten, uren en uren in een vaak koude garagebox,
hadden wij eindelijk onze eigen superkar gebouwd. Wat een werk. Het heeft duizenden uren
gekost, pijnlijke spieren, en pijn in de rug. Maar met een schitterend resultaat, een prachtig
product gemaakt met eigen handen. Om trots op te zijn!
Maar als er iets gebeurt met onze "Snake", krijgen wij dan wel de getaxeerde waarde terug?
Wij betalen jaarlijks een hoog bedrag voor de verzekering en laten hem elke drie jaar, dat zijn
wij v26olgens onze verzekering verplicht, taxeren. Maar als je de contributie van de club niet
hebt betaald, ben je niet verzekerd. Als je geen geldig taxatierapport hebt, is je auto ook niet
verzekerd. Als er sprake is van alcoholgebruik bij een ongeluk, word je niet uitbetaald. Als de
verzekeringmaatschappij denkt dat de gegevens van je Cobra niet voor 100% kloppen worden de kosten niet vergoed. Ik weet dat er enkele Cobra-eigenaars hun Cobra dagelijks gebruiken,
maar de meesten rijden er alleen in de zomer mee met mooi weer. Dit rijpatroon is te
vergelijken met het rijden met oldtimers. Waarom valt die categorie onder een veel
voordeliger belastings- en verzekeringsregime dan wij? Onze auto's op gas rijden ook
heel wat milieuvriendelijker dan oldtimers. Hebben we geen jurist in de club die hier
eens voor wil gaan vechten?
Voor een bijzondere auto hebben wij een bijzondere verzekering nodig. De mening van ons,
Cobra-eigenaars, is, dat ieder exemplaar uniek is. Ze zien er niet alleen aan de buitenkant
verschillend uit, maar onder de motorkap nog meer. Objectief gezien verschillen ze ook veel
in waarde. Geredeneerd vanuit de eigenaarbouwer: niet alleen wat de onderdelen betreft
maar ook gezien de geïnvesteerde tijd. Wij zijn ook afhankelijk van de RDW voor de controle
van de gegevens, de keuring en kentekenplaat. Dit geldt ook voor de expertise van de taxateur.
Verwacht geen sympathie en geen flexibiliteit van de verzekeringsmaatschappij als je, je auto
beschadigt en er iets niet "in orde" is. Maar wat precies impliceert "in orde" zijn?
Ik heb mijn persoonlijk mening op papier gezet en wil graag jullie mening horen en/of lezen.
Schrijf naar onze redacteur, Mickel Goossens.
Bob Swift.

