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REDACTIONEEL
Allereerst excuses voor het late verschijnen
van de Papersnake. De afgelopen weken is
het enorm druk geweest op m’n werk en
heb ik geen tijd gehad voor het
vervaardigen van de Papersnake.
Aangezien ik nu vakantie heb zal de
volgende Papersnake wel op tijd arriveren
en dat is dus al over zo’n 3 weken. Ik hoop
dat het wachten op deze Papersnake de
moeite waard is geweest.
De “zomer” is weer een goede gelegenheid
om de Cobra eens wat vaker van stal te
halen voor wat rek– en strekoefeningen. Er
zijn een aantal ritten en andere
evenementen. Als u iets hebt meegemaakt
of u hebt tips/trucs dan wil de rewdactie dat
graag voor u publiceren. Dan wordt het
clubblad niet iedere keer door dezelfde
leden volgeschreven.
We hebben sinds de laatste Papersnake
alweer 2 ritten gereden. Te weten de
“Tussen de rivierenrit” uitgezet door Pim
Kuijpers en de “Limburgrit” door mijzelf. De
belevenissen vindt u elders in de
Papersnake.
Verder nog een verhaaltje over onze
nieuwe locatie voor de Pubmeeting,
theehuis ‘t Bluk in Laren.
De Cobra Club heeft een eigen Website op
internet, gemaakt door Albert Vooren. Ga
de site snel bekijken laat weten wat u ervan
vindt.

Mickel Goossens

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.

Theehuis ‘t Bluk
Zuiderheide 2
Laren
tel. 035-5317592
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OPEN EN BLOOT

Onze nieuwe pubmeetingplaats lijkt een groot succes. Alle aanwezigen waren
tevreden. Dit werd wel tijd ook na het slechte weer bij de DAX Benelux open dag en
de English car rally in Langraaf.
Wij zijn hard aan het werk om onze Cobra gereed te krijgen voor Goodwood. Wat
begon als een klein klusje (een tik in de motor) is een beetje (veel) uit de hand
gelopen. De motor is naar Hilversum gegaan en terug gekomen met een snellere
nokkenas en de versnellingsbak ging naar ATS in Den Haag voor de inbouw van de
shift kit. Een nieuwe ruit, nieuwe remmen een verhoogde vering plus 10.000 andere
klussen betekent dat wij helaas nog niet klaar zijn om te rijden Het is een complete
herbouw van onze Cobra. Bedankt Piet en zoon Peter Wijn voor de fantastische
hulp die jullie mij gegeven hebben.
Hebben jullie het al ontdekt? Onze echte eigen Nederlandse Internet homepage is
er! Ga even kijken op: www.cobraclub.nl
Een paar tipjes. Ik kocht bij Aldi een prachtige poeder brandblusser van 1kg voor
ƒ20,- Geen geld dus. Als je er geen in je Cobra wilt hebben, kun je hem ook in je
garage hangen.
De Cobra lampen zijn van de Austin mini, en dus niet geschikt voor een echt
racemonster. Ga naar Halfords. Daar hebben ze blauwe lampjes. Deze verbeteren
het licht van onze lampen met 30 %. De montage kost je 2 minuten.
Kort geleden was ik bij Gert de Beer en daar ik ontdekte zijn nieuwste “uitvinding”
Wij worden overal geconfronteerd met die stomme, hoge drempels in de straten.
Wie heeft er zijn uitlaatsysteem nog niet op kapot gereden? Zelf heb ik ons
uitlaatsysteem diverse keren kapot gereden. Gert heeft twee “rails “gelast van voor
naar achter de chassis bodem. De rails zijn iets dikker dan de laagste punt van de
bak en de motor. Dus bij een verkeersdrempel helpt de rails de Cobra over de
drempel, zonder dat de motor of de bak beschadigd is. Een super slim idee Gert!
Ik wil graag uw aandacht vragen voor een super actueel thema: veiligheid. Dit
betekent: een veilige auto en veilig rijden. Wij zijn aan het organiseren dat uw Cobra
gratis gecontroleerd wordt op eventuele bouwfouten, door Cobradeskundigen, die
ook suggesties kunnen geven hoe het één en ander verbeterd kan worden
Ook zijn wij in discussie met verschillende organisaties voor een rij / antislip /
racecursus. Maar dit zijn plannen voor volgend jaar.
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In de evenementenlijst staan veel evenementen vermeld waar u misschien
interesse in heeft. Natuurlijk kunnen wij als club niet alles ondersteunen, maar de
keus is aan u. Als u deelneemt aan een interessant evenement zou het leuk zijn als
u een verslagje schrijft voor ons clubblad.
Laat wat van u horen en tot de volgende keer,
de Cobra groeten van

Bob Swift

Tel: 072-5814470, FAX: 072-5814473 E-mail: swiftysnakers@planet.nl

Afternoon All
I have organised a track day at Abingdon Airfield for the 7th of August so
we have a good chance of a sunny day (maybe not after I have said that).
The track is 1.1 miles and has brake and apexes marked for your
convenience and also has good run offs for any funny business.
The cost of the day is currently £100 if we get 20 Cobras. If we get more
then the price goes down. The number of laps is dependant on the number
of vehicles, but Easytrack aims to get as many laps as possible.
In addition there is a sprint/extreme handling area.
Full marshals and medic coverage.
A full drivers safety briefing and familiarisation laps
ARDS qualified instructor (additional instructors available)
Passenger rides in either of the EZlises (easytrack elises) - a ride
that's guaranteed to open your eyes to sideways driving if nothing else
If you would like to attend, please send a mail to tracks@ac427.com as
soon as possible, and I will send back info on how to register.
FIRST COME FIRST SERVED and I am FIRST!!!!
See you all there.
Robert

Groetjes, Bob
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COBRA
CLUB NEDERLAND
Secr. Zandlust 10
9482 WJ Tynaarlo
tel. 0592-543971

Notulen nr. 64
Notulen van de vergadering d.d. 20 juni 2000 om 19.30 uur, restaurant Schep te
Hoevelaken.
Aanwezig: Bob Swift voorzitter, Pim Kuijper penningmeester, Mickel Goossens
redacteur, Tom van der Linden evenementencoördinator, Peter Meijers algemeen
bestuurslid, Piet Wijn algemeen bestuurslid en notulist.
Afwezig: Egbert de Boer (mk).
Uitgenodigd: Albert Vooren webmaster.
Voor elk punt van de notulen staat voor wie het belangrijk is. De afkortingen
zijn: BS=Bob Swift, EB=Egbert de Boer, PK=Pim Kuijper, MG=Mickel
Goossens, TL=Tom van der Linden, PM=Peter Meijers, PW=Piet Wijn, **= voor
allemaal.
**

64.1 Opening.
De voorzitter heet een ieder welkom, in het bijzonder Albert Vooren.

**

64.2 Notulen nr. 63.
Een beetje laat door problemen met de nieuwe computer van de
secretaris.
Nog geen nieuws te melden over de verkoop van de clubcomputer,
omdat de gegadigde een trucker is en weinig thuis is.
Opmerking: mobiel nummer Pim is weggevallen( zie aangehechte lijst)
mobiel nummer Bob is veranderd ( zie aangehechte lijst).
Nieuwe publocatie is goed ontvangen, alleen moet er nog even
gesproken worden omtrent het afrekenen van de drankjes.(Bob).

**
64.3 Ingekomen stukken en mededelingen.
BS
Een mail van replicashop.com.
Aanmelding van een nieuw lid.
Een mail van Jan de Vries over het wel en wee van zijn verzekering.
Een mail van Brooker verzekeringen om on line een verzekering te
kunnen berekenen op WWW.Brooker.nl en een verzoek om een
advertentie te mogen plaatsen in de eerstvolgende Papersnake, met
de afspraak dat er in de eerstvolgende Papersnake een inlegvel komt
i.v.m. sluitingsdatum copy, en dat er in de volgende een advertentie
geplaatst zal worden.
Een afspraak met Marten Born over de slalomwedstrijden op het
Midway circuit op 27 augustus a.s. , eerst koffiedrinken bij World of
Cars om 12.00 uur en aansluitend naar het circuit.
**

64.4 Begroting.
Uitgedeeld en goed bevonden.

Papersnake 3-2000

4

**

64.5 Contributie stand van zaken.
Geen veranderingen.

**

64.6 Website.
Piet coördineert tussen eenieder en Albert.
Albert wil nog graag een artikeltje van de voorzitter.
Albert wil nog graag een artikeltje van de redactie.
Albert wil nog graag een artikeltje algemeen.
Albert wil nog graag een artikeltje over de Papersnake.
Albert wil nog graag een artikeltje waarom lid worden van de Club?
Er komt nog een stukje in over het ontstaan van de Cobra(Albert/
Peter).
Op de website komen buttons voor o.a. Club algemeen, Clubblad,
Agenda 2000 gehele jaar en per maand, Lidmaatschap,
Aanmeldingsformulier, Cobralia met bestelformulier, Vraag en aanbod,
Tips & Trucs, Bij routes een korte beschrijving, Dealers?, Geluid?,
Fotoalbum?, Links?.
De taal op de website is in ieder geval Nederlands, in de toekomst
misschien een aanvulling in het Engels.
Als de site “klaar” is, meldt Albert deze aan bij de meest gangbare
zoekmachines, de Duitse zoekmachines die gebezigd worden zijn:
Yahoo en Lycos.
Vraag van Albert aan alle bestuursleden: Willen jullie eens nadenken
wat er nog meer op de website moet komen. Reacties graag naar Piet.
De grootte wordt 600 x 800 pixels, dit is de meest gangbare.
Deadline op 3 juli 2000.

**
64.7 Beheer en verkoop Cobralia.
PK
Enkele Cobralia spullen meenemen naar Goodwood, verder de spullen
meenemen en goed uitstallen op de Pubmeeting.
Voor dit jaar de Cobralia nog aanzien en daarna in de uitverkoop.
Geen dealers inschakelen.
**
64.8 Inventaris.
MG
Computerverkoop, Nog geen nieuws te melden over de verkoop van de
clubcomputer, omdat de gegadigde een trucker is en weinig thuis is.
Mickel is bezig met het kopiëren van de videobanden.
**
64.9 Evenementenkalender 2000.
TL
De aanvraag bij Marcos loopt, verder 16 juli een rit door Drenthe van
Egbert.
**

64.10

Locatie Pubmeeting.
Door iedereen zeer goed ontvangen.

**
64.11
Papersnake.
MG
uitgiftedata
eind juni, begin augustus.
Copydata
gesloten, 28 juli
model kleurpagina’s schuiven we door.
Papersnake 3-2000
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**
64.12
Advertenties.
PK
Pim stuurt alle adverteerders een rekening, aan World of Cars wordt een
creditnota gestuurd over 1999.
**
64.13
Clubkaart vorderingen.
MG+TL De clubkaart schuiven we door naar september/oktober, maar
Mickel had nog een prijsopgave gedaan van f 69,= per 50 stuks
exclusief drukwerk. Tom maakt een transparant logo.
**

64.14
Open onderwerp.
Niets aan toe te voegen.

**
TL

64.15
Rondvraag.
Tom kent een mannetje voor een goedkope verzekering, bericht volgt.

**

64.16
Vergaderdata.
De volgende vergadering is op 23 augustus om 19.30 uur in Hoevelaken.
Bij eerdere paniek mailen of bellen!!!!
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Eerst dromen dan genieten.

14-06-2000

Als klein manneke had ik altijd al de droom om een eigen auto te maken.
Nadat ik jaren geleden eens een Cobra had gezien, was ik op slag verliefd,
“ wat een mooi model “!!.
En dan die sound, zo’n V8 is toch wel prachtig om te horen. Na een lange tijd kwam
ik door toeval terecht in Rosmalen waar een aantal Cobra’s opgesteld stonden. Ik
dacht “dit wordt hem”. Het idee werd verder uitgewerkt,met als gevolg dat er eerst
een ruimte moest komen om te kunnen bouwen. Een tekening gemaakt, ingediend
bij de gemeente, en nu, twee jaar later lijkt het te lukken om de bouwvergunning te
krijgen. Nu ben ik inmiddels al in het bezit van een Pilgrim SUMO MK 3 Cobra die
ergens opgestald staat en op zolder liggen alle kleine onderdelen zoals stoelen,
deuren, achterklep, motorkap enz. Het afwachten is nu op de aannemer die de
garage moet gaan bouwen ,zodat ik snel aan de gang kan gaan. Ik heb via World of
Cars de gegevens van de CCN gekregen zodat ik lid van de vereniging kon worden.
Ik heb inmiddels de eerste clubbladen gelezen en zal zodra ik daar de tijd voor heb
clubevenementen bij gaan wonen. Zodra ik weer meer nieuws heb over de verdere
voortgang van het bouwen van de Cobra zal ik het verhaal weer vervolgen.
Met vriendelijke groeten
Jeroen Schermer
Lijster 6
Zuid-Scharwoude
Tel: 0226-317337
Fax: 0226-342104
jeroenschermer@planet.nl

Mededeling van het secretariaat
Helaas moeten wij u mededelen dat ingevolge het niet betalen van de
jaarcontributie voor 2000, ook na herhaaldelijk aandringen, de volgende leden
per 30 april 2000 zijn geroyeerd:
Dhr P. Broeren
Dhr R.C. van Es
Dhr G. Wesselink
Dhr G.A.A. van Borsum Waalkens
Dhr J.A. Hilderink
Dhr G.W. Nuyen
Dhr J.L.F.H. Verrijt
Dhr F. Wachelder
Dhr C.J.M.W. Vork
Dhr G. van der Helm
Dhr L.J. Kiggen

Schiedam
Ermelo
Haarlem
Sybrandaburen
Almere
Kampen
Asten
Nuth
Aalsmeer
Den Hoorn
Maarheeze

Secr. Egbert de Boer
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EVENEMENTEN
Open dag DAX Benelux
Voor de tweede keer hebben wij de jaarlijkse open dag van Dax Benelux in
Hoogstraten, België bezocht. Deze was georganiseerd op zaterdag 27 mei
Ondanks de harde storm en de fikse
buien was de opkomst heel goed. Cor
Schiedon bracht onze clubstand, maar
vanwege de harde wind heeft hij de tent
niet opgezet. Een groep “harde” Engelsen
was aanwezig met hun Sylvia’s en in het
midden van John Kox’s achtertuin was
een grote tent opgezet met tafels en
stoelen, verse broodjes, koffie en fris. De
accommodatie was prima.

Tussen de buien door hebben wij de showroom en garage bekeken. Jammer dat er
alleen maar èèn Cobra stond en verder alleen DAX Rushes. Slechts een stel
dappere Nederlanders kwam in de middag met hun pas afgebouwde, mooie, Pilgrim
Sumo met een Windsormotor in Hoogstraten op bezoek. Zij waren nog geen lid van
onze club
De hele dag stroomden de mensen binnen. Het was heel gezellig, maar wel nat en
koud.
Dax Benelux kan alles leveren wat betreft DAX en Cobra onderdelen. Heeft u dus
een onderdeel voor uw DAX Cobra nodig? Vergeet niet John te bellen!
Bedankt John en tot volgend jaar.
Bob Swift

DAX Benelux
Hoogeind 75
B-2321 Hoogstraten
België
Tel/Fax:
0032-33159362
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EVENEMENTEN

Om 8.10 uur arriveerde ik op Megaland te Landgraaf, om te helpen met opbouwen van
de clubstand op de XVI English Car Rally. Het is zojuist voor het eerst vanochtend
droog en Mickel Goossens en Pim Kuijper arriveren ook . Pim in z’n Cobra en Mickel
met een auto met aanhanger met de uitklapbare COBRA en de clubstand er op.We
krijgen een plaatsje op de rand van het circuit aangwezen, om de tent op te zetten.
Half in de regen, en met een bulderende windkracht zetten we het stalen frame in
elkaar. De padvinders die ons vorig jaar zo netjes geholpen hebben, zijn weer present,
en kennen de bouwbeschrijving nog. Helaas zou het echter bij het opzetten van het
frame blijven. Want evenals de andere clubstands kregen wij het ook niet voor elkaar,
om het tentzeil aan te brengen.De COBRA wordt opengevouwen, en onder het kale
frame gezet, een troosteloze aanblik.

Ondertussen begon het circuit toch aardig vol te stromen met de meest uiteenlopende
Engelse auto’s, en ook de proefrondjes voor de competitions werden gedraaid. Met
name de mini’s en Triumph TR 4-5-6 zijn hiervoor altijd zeer enthousiast. Geen enkele
COBRA leek zich te hebben ingeschreven voor deze snelle behendigheidscompetitie
(later zou een plaatselijke Limburgse Cobra-rijder zich nog aanmelden)
Grauwe luchten wisselden in snel tempo met bijna wolkenloze hemels. Deze mochten
echter niet bijdragen tot een grote belangstelling voor de in de wind klapperende polo’s
en stormparaplu’s. Tom van de Linden verscheen in zijn personenauto, en een drietal
COBRA’S parkeerden gedurende de eerste helft van de dag naast de clubstand.
Gelukkig bleef, ondanks het weer, de belangstelling voor de COBRA onverminderd, en
sta je versteld van de vragen die mensen je kunnen/ durven te stellen. Soms
voortkomend uit een jarenlange (verborgen) passie, soms uit puur ongeloof, dat deze
auto’s in Nederland op een kenteken rondrijden.
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Deze zestiende ECR stond overigens in het teken van de “JAGUAR”. Dat was
duidelijk te merken ook. Wat zijn die lui actief zeg! Voor dag en dauw stonden
tientallen Jaguar-eigenaren te dringen om het terrein op te kunnen. Van MKII,
Double Six, V12, V6??, XJ220, Drophead Coupe, XJS, E-Type, D-Type, etc. De
liefhebber kon zijn hart ophalen, want ze waren “in staat van nieuw” tot “zo uit
het kippenhok”, aanwezig.
Om ca. 14.00 uur is de wind zo krachtig dat de organisatie ons aanraad om de
stand af te bouwen, en in te pakken. Gezien de weersomstandigheden in de rest
van het land denk ik dat we veel geluk hebben gehad, een prachtig evenement
met een hoop mogelijkheden. Voor volgend jaar zullen we een duidelijkere
uitnodiging presenteren, en dan verwachten we weer wat meer leden.
Peter Meijers

Evenementen Cobra Club Nederland 2000

AUGUSTUS
6
5-6
14
18-20
19-20
20-21

Pubmeeting, Theehuis ‘t Bluk te Laren
Circuit Assen Seven en MG Club.
HARC Zandvoort.
Cobra 427 Cup Race op Zandvoort.
American Power on Wheels, Hangar 15, Schelde.Antwerpen
6e Zeelandweekend, Peter Meijers

SEPTEMBER
1-3
1
9-10
15-17
22-24

Cobra-treffen Hunsruck. Cobra’s uit Frankrijk, België, Luxemburg,
Zwitserland en Engeland.
Pubmeeting, Theehuis ‘t Bluk te Laren
Cobra 427 Cup Race, Eiffel, Duitsland.
Goodwood revival meeting,Sussex,England
Hargimont, in de Ardennen, België.

OKTOBER
8
14-15
20-22

Pubmeeting, close of season, Theehuis ‘t Bluk te Laren
Autotron Kit Car,Replica & Oldtimer, Rosmalen.
Cobra 427 Cup Race,Nurnburgring.

Uw contact: Tom van der Linden e-mail.nailwood@club.tip.nl
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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
Papersnake 6-2000

COBRARIT VAN DE MAAND
AUGUSTUS
VOORAANKONDIGING: Zesde Zeelandrit Augustus 2000
Zomer in Zeeland
Op 20 en 21 augustus aanstaande is het weer zo ver. Voor de zesde keer
organiseren we het populaire Zeelandweekeinde weer.
Natuurlijk is er dit keer weer een gevarieerder programma dan de voorgaande
edities. Echter de soepele mogelijkheden om deel te nemen aan dit weekeind zijn
als vanouds. Of je nu op Vrijdagavond, Zaterdagochtend, Zaterdagavond of op
Zondag komt, het maakt niet uit.
Om met een aantal trefwoorden het
enthousiasme te kietelen,
• Zilte Zeelucht
• Vlindertuin
• Veel Cobra’s
• Slingerende Dijkjes
• Heerlijk Eten
• Zeeuwse Wijnroute
• Gezelligheid
• Cobra Verrassing
In de volgende editie van de PaperSnake zullen hotels, aanvangstijden en
plaatsen worden aangegeven. Mocht u nu reeds weten dat u aanwezig wil zijn, en
eerste keuze willen hebben uit een hotel of locatie, geef dan alvast uw naam door !
Des te beter kan ik de zaken regelen.
(N.B. Het boeken van een hotel of pension dient u daarna zelf te doen.)
Tel: 0118-623 226 of st.peter@wxs.nl

Peter Meijers

Bestuursmededeling
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in januari j.l. Is Adrie van Oostrum gekozen
als bestuurslid.
Echter wegens tijdsgebrek heeft Adrie van Oostrum zijn functie als algemeen
bestuurslid overgegeven aan Piet Wijn. Piet Wijn is nu tijdelijk bestuurslid tot aan de
volgende ledenvergadering. De verdere taakverdeling binnen het bestuur blijft
ongewijzigd.
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Evenementencoordinator:
Algemeen bestuurslid:
Redacteur:

Bob Swift
Egbert de Boer
Pim Kuijpers
Tom van der Linden
Piet Wijn en Peter Meijers
Mickel Goossens
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COBRARIT VAN DE MAAND MEI
Toen ik ‘s morgens, 21 mei, uit bed kwam en vol verwachting naar buiten keek,
wachtte me een teleurstelling. Dit was de dag van de “Tussen de Rivierenrit” van
Pim Kuypers en de regen kwam met bakken uit de lucht vallen. Toch maar naar
Beusichem gereden ondanks het weer en toen ik Beusichem in reed belde Pim mij
om te vragen waar ik was. Pim heeft mij toen naar zijn huis gedirigeerd. Toen ik bij
Pim de straat in reed zag ik tot mijn verbazing (of eigenlijk ook weer niet) maarliefst
twee Cobra’s staan. Binnen zaten Pim, Marijke, Piet Wijn en zijn broer en Aard
Hoogendoorn (de die hards) al aan de koffie. De rit ging dus toch door. Ik zou met
Pim meerijden om als navigator dienst te doen. Echter net voor vertrek bemerkte
Pim dat z’n ruitenwissers het niet deden. Dit euvel was niet direct te verhelpen en
zodoende voerde Pim in de Vectra de stoet aan, geassisteerd door Marijke en
Marije en ik kon met Aard meerijden. De route voerde door de Betuwe over dijkjes
(Lekdijk en Lingedijk), door dorpjes. Zo nu en dan kwamen we uit op de Lek- en
Lingeroute. Na een eindje te hebben gereden zijn we gestopt bij een cafe/resteurant
in Hoornaar voor de lunch. Na de lunch zijn we verder gereden en hebben we
uiteindelijk de gehele route uitgereden om zodoende weer bij Pim thuis uit te
komen. We hebben in Huize Kuijpers nog wat gedronken en toen ben ik samen met
Piet en broer naar huis vertrokken. We hebben helaas geen foto’s gemaakt van
deze dag.
Pim, bedankt voor het organiseren van de rit en voor de gastvrijheid. Volgende keer
hopen we op beter weer en op een hogere opkomst.
Mickel Goossens

Te koop:
Edelbrock Performer carburateur. Slechts keren gebruikt, als nieuw. Compleet met
doos en boekjes. Prijs: Fl 700,Voor info : Mickel Goossens, 06-22389099, mickel@goossenscomputers.nl of
redactie@cobraclub.nl
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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
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COBRARIT VAN DE MAAND JUNI
11 juni j.l. Was de dag van de Limburgrit. Het weer was goed om later die dag nog
beter te worden, terwijl de voorspellingen er niet zo goed uitzagen.
Het verzamelpunt was op de parkeerplaats van Motel Eindhoven. Om 10 uur kwam
ik daar aan en er stonden al een paar Cobra’s. In totaal zouden het er 8 worden dus
dat viel niet tegen. Tegen 11 uur vertrokken we met 7 Cobra’s richting het zuiden.
Piet en Nel Wijn kwamen uit Noord-Holland en Adrie, Meta, Tom en Cecilia kwamen
van een hotel uit Limburg. Verder waren Anton Peters en z’n vrouw present en ook
nog Peter Dullemond met z’n zoon en last but not least natuurlijk Aard
Hoogendoorn. Aard had nog een plekje over en die heb ik toen maar gelijk
gebombardeerd tot kopman. Eerst een stukje Brabant door kleine dorpjes heen met
te veel drempels en ook nog een stukje zandpad. Daarna gingen we Belgie in met
nog een stukje zandpad. Daar was iedereen natuurlijk wel blij mee aangezien ze
allemaal hun Cobra de dag van te voren gepoetst hadden. Toen we weer vlakbij de
grens waren sloten Marcel en Elly van der Zee nog aan met hun cobra. Toen waren
we dus met 8 Cobra’s. Om weer in Nederland te komen moesten we met een pont
mee (Molenveld-Berg). Alvorens over te steken hebben we iets gedronken op het
terras bij de pont. De gastheer was in opperbeste stemming omdat Belgie de dag
daarvoor een voetbalwedstrijd had gewonnen voor het EK2000. Het weer was
inmiddels al zeer goed (zonnetje en warm) en ik had dus niet voor niets een korte
broek aangedaan. Toen we eenmaal in Nederland terug waren (Zuid Limburg)
kreeg de route al wat meer hoogteverschillen. De route voerde naar Bemelen waar
we zouden lunchen, maar de kastelein had helaas besloten om de keuken dicht te
doen als gevolg van de drukte (ondanks de afspraken). We zijn daarna doorgereden
naar Valkenburg. Daar was het zeer druk en dus trokken we met de Cobra’s weer
de nodige aandacht (je kunt in een Cobra maar beter niet verlegen zijn). We hebben
toen aan de rand van Valkenburg (een gezellig terras op een nog mooiere lokatie)
een welkome lunch genuttigd (het was al 3 uur). Na de lunch hebben we nog een
gedeelte van de route gereden, zonder Marcel en Elly van der Zee (ze gingen al
terug naar huis). Toen was het inmiddels al 16.30 uur. Daar hebben we afscheid
genomen en zijn we de snelweg opgegaan voor de terugreis. We moesten op tijd
thuis zijn voor een voetbalwedstrijd. Na een tijd op de snelweg te hebben gereden
gingen Adrie en Meta de snelweg af en toen zijn we doorgereden naar Eindhoven.
Daar heb ik nog een aandenken gekregen door mijn been (korte broek) tegen de
uitlaat te zetten bij het uitstappen. Maar het was een prachtige dag met gezellige
leden en mooi weer. Helaas niet de hele route gereden maar dat is dan gelijk een
mooie gelegenheid voor een volgende Limburgrit volgend jaar.
Bedankt voor de opkomst en wellicht tot de volgende Limburgrit.
Mickel Goossens
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Links: Motel Eindhoven,
vertrekpunt
Onder: Terras in
Valkenburg, onder het
genot van een lekker
weertje, lunch en een
drankje

Links: Onder de motorkap van
de Cobra van Marcel van der

Rechts: bij een pauzeplaats moet
er natuurlijk weer even naar

Links: Na een heerlijke dag moet
er helaas weer afscheid
genomen worden. Piet Wijn gaat
er eens even goed voor staan
(2e Cobra)
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PUBMEETING
Zondag 4 juni, eerste pubmeeting op een nieuwe locatie, ‘s morgens zwaar bewolkt,
maar droog. Beslist werd om toch maar zonder kap te rijden, achteraf een goede
beslissing. In het Gooi aangekomen, de borden gevolgd van restaurant “de Witte
Bergen”. Daar voorbij gereden, om vervolgens af te slaan het zandpad op, volgens
het kaartje wat wij allemaal thuis gestuurd hebben gekregen.
Tot onze vreugde was er een
“opzichtig” bord met de tekst
“COBRA” opgehangen (bedankt
Adrie). Het zandpad gevolgd, wel
veel kuilen, en aangekomen bij
theehuis ‘t Bluk. Erge mooie
locatie, midden in de bossen en
aan de rand van de hei.
Tot onze vreugde was de opkomst
erg goed, 14 Cobra’s, 1 Honda
cabrio, 1 opzichtige Amerikaan en
nog wat privé auto’s. Al met al een
geslaagde pubmeeting, met mooi
weer, gezellige mensen en voor
herhaling vatbaar.
Een bedankje voor de leden uit het Gooi die deze locatie hebben “gevonden”.
Tot ziens op de volgende Pubmeeting op 2 juli met misschien nog wel meer
Cobra’s.
Piet Wijn
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DAX BENELUX
JOHN KOX

HOOGEIND 75 B-2321 HOOGSTRATEN

TEL/FAX: (03) 315.93.62

DAX BENELUX
RUSH

-

TOJEIRO

-

KAMALA

JOHN KOX
HOOGEIND 75
B-2321 HOOGSTRATEN
TEL/FAX: (03) 315.93.62

DE ENIGE OFFICIELE IMPORTEUR VOOR:
DAX RUSH * DAX TOJEIRO * DAX KAMALA
SERVICE MET EEN GROTE “S”.
TYPE-KEURING MET ELKE MOTOR MOGELIJK
SCHRIJF, BEL OF FAX ONS VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ONZE PRIJSLIJST
Papersnake 6-2000

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 Cobra-brillekoker, zwart of goudkleurig
Een poloshirt uit de vorige selectie
De enige echte CCN pet
Cobra CD-rom met honderden foto’s, tekeningen en geluiden

fl 10,fl 25,fl 2,50
fl 15,-

Deze artikelen, te zien op de foto, kunt u, 24 uur per dag, bestellen per e-mail:
Bob Swift:
Swiftysnakers@planet.nl of per fax 072-5814473
Of bij:
Pim Kuijpers
Kuijper.pim@zonnet.nl

Bob Swift
&
Pim Kuijper
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