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REDACTIONEEL
Het einde van het Cobra-seizoen is alweer in zicht. Op 1 oktober is de seizoensluitng bij Theehuis ‘t Bluk in Laren.
Zorg dat u erbij bent, wellicht krijgt u
daar nog tips of trucs voor een verbetering van uw Cobra gedurende de wintermaanden.
Maar eerst krijgen we nog HET weekend van het jaar: Het Ardennenweekend
(22 t/m 24 sept.).
Dit evenement is tot nu toe iedere keer
weer een groot succes geweest. Er kan
weer overnacht worden in het kasteel
van Thijs en Gerda. Van daaruit worden
er verschillende activiteiten ondernomen. De moeite dus om mee te rijden.
Nu maar de weergoden verzoeken om
stralend zomerweer.
Van dit weekend is vast een mooi verslag te maken, geillustreerd met foto’s.
Voor nadere informatie moet u verderop
in de Papersnake kijken,
In deze Papersnake staat alvast een
project voor de wintermaanden. Dax
heeft een Chassis-modificatie doorgevoerd voor een steviger en stijver chassis.
Het lijkt alsof de leden meer in de pen
klimmen naarmate het seizoen vordert.
Er is in deze Papersnake geen tekort
aan ingekomen stukken waarvoor hartelijk dank. Ik hoop voor de volgende Papersnake ook weer een paar verhalen te
mogen ontvangen.
Peter Meijers heeft ook dit jaar weer een
Zeelandrit georganiseerd en daarvan
vindt u in deze Papersnake een mooi
geïllustreerd verslag.
Veel leesplezier en tot de volgende Papersnake
Mickel
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OPEN EN BLOOT

De georganiseerde evenementen zijn ondanks het niet geweldige weer, goed bezocht en meegereden.
Onze nieuwste trots, de tweede Internet site www.cobraclub.nl wordt goed bezocht
en dat in combinatie met onze button op de Engelse site www.ac427.com resulteert
dit in een constante stroom van mogelijke nieuwe leden die opzoek zijn naar de Cobra van hun dromen. Ik ben constant verbaasd waarom men denkt dat mensen denken dat zij een Cobra kunnen bouwen zonder verstand van auto’s
en motoren te hebben. En dat je
een Cobra even makkelijk kunt
bouwen als een model met Lego.
Maar “most amazing of all” hij/zij
wil geen ƒ100,- uitgeven voor lidmaatschap van onze club waar ze
kunnen bellen en leren van de 100
voorgangers die ook getracht hebben de perfecte replica te bouwen.
Wij zijn nog niet klaar met onze
Cobra maar aan de foto’s is duidelijk te zien, dat we progressie maken. 3 mm dik
alu vormt de nieuwe binnenkant van het motorcompartiment en op de tweede foto
kunnen jullie zien dat de auto een stuk hoger ligt. Adrie van Oostrum heeft gelijk. Hij
heeft mij verteld dat ik het enige clublid ben die zijn Cobra drie keer heeft ge(ver)
bouwd!! Ik ben nu tevreden en wij hebben besloten dat onze slang deze winter, eindelijk, gespoten wordt.
Genoeg van mijn gebabbel, laat ons
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
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EVENEMENT
ARDENNEN WEEKEND 22, 23 & 24 SEPTEMBER 2000.
Zoals iedereen heeft kunnen lezen in de evenementenkalender van de Paper Snake, organiseren wij weer een Ardennen weekend op 22, 23 &24 september a.s.
De bedoeling is, dat eenieder op eigen gelegenheid naar de Ardennen toe rijdt op vrijdag 22
september om uiteindelijk aan te komen in Hargimont, waar het kasteel staat van Thijs en
Gerda om (eventueel) te overnachten.
Uiteraard kunt u ook van dit kasteel gebruik maken om de nachten door te brengen, daar
bent u natuurlijk helemaal vrij in, neemt u wel een slaapzak of iets dergelijks mee, want het
kasteel wordt verbouwd.
Overigens in het nabijgelegen dorp zijn ook nog diverse hotels.
Hier staat dan de koffie, of iets anders hartversterkends, klaar om daarna ergens een hapje
te gaan eten.
Na het eten de bekende sterke verhalen en nog een slaapmutsje, wordt het tijd om de bedstee op te zoeken , want morgen ( de 23 e )is er een rondritje door de prachtige Ardennen,
alwaar wij het museum Mardasson in Bastogne zullen gaan bezoeken waar op zeer treffende wijze de tweede wereldoorlog in beeld is gebracht.
Na het bezoek aan dit museum, gaan wij weer op weg naar Hargimont voor een drankje en
een hapje.
Het programma voor de zondag luidt als volgt: na het ontbijt, een bezichtiging door het kasteel en bij goed weer een wandeling over de landerijen.
Daarna wordt het weer tijd om afscheid te nemen van onze kasteelheer en -vrouw en kunnen we nog een klein ritje in de omgeving maken.
Na dit alles is het weer tijd om huiswaarts te keren, ieder voor zich, of gezamenlijk.
Mocht u nog vragen hebben, bel dan even met :
Adrie van Oostrum tel.035-5386257 Of met:
Piet Wijn tel.072-5062429,
Maar geeft u zich wel even van te voren op, zodat we weten op wie we kunnen rekenen. Op
de dag zelf zijn wij ook nog mobiel te bereiken
Adrie
tel.0651-538092 en
Piet
tel.0653-750223
Hierna nog een beschrijving hoe in Hargimont te komen. ( Goede reis ).
Routebeschrijving vanuit Nederland naar het kasteel in Hargimont.
Utrecht
Breda
( A 27 )
Antwerpen
( ring )
Brussel / Mechelen
( ring )
Afslag Luxemburg / Namen
(A4)
Afslag Marche
(N4)
net voor Marche Afslag Hospital Paola
Kruising oversteken
Rotonde afslag Hargimont / Rochefort
in Hargimont afslag links richting Bastogne
na ± 100 meter links kasteel Jemeppe , Rue Félix Lefèvre no.24
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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

TECHNIEK
Dax does it again with Tojero chassis upgrade
Yet DJ Sportscars International has announced another brilliant yet simple innovation - this time a significant upgrade to the best-selling hooped ladder frame version
of the DAX Tojeiro.
A new backbone brace gives this chassis, which is chosen by 95% of Tojeiro customers, a significant improvement in rigidity. The one-inch, round-tube structure - the
work of designer Peter Walker and development engineer Gary Sanders - triangulates the backbone of the car from the differential unit to the prop. Shaft safety hoop
and on to the front footwall.
Fitting the backbone brace brings the hooped ladder frame chassis closer to the Supertube chassis in terms of rigidity while encroaching as little as possible on the internal dimensions of the car, says Peter. 'We were aiming for a half-way stage between the two, but have found improvements which exceeded our wildest expectations. The backbone brace will be fitted to all new conventional build ladder frame
Tojeiros at no extra cost offering near Supertube rigidity at a saving of some £1500.
It is not, however, suitable for some gearbox options, including autos. The Supertube will remain available for those customers who require the ultimate chassis performance from a Tojeiro. This improvement has already been retrofitted to the new
DAX Tojeiro demonstrator, which debuted at Donington in September. The backbone brace will be offered as an upgrade to existing ladder frame Tojeiros with suitable
gearboxes at a cost of just UKP150 + VAT (provided the car is delivered to DJ with
the existing transrnission tunnel already removed). A revised transmission tunnel
with carpet will also be required at a further UKP145 + VAT.
As with all DAX models, the DAX Tojeiro is designed to meet all SVA requirements.
Last year, a DJ Sportscars DAX Rush became the first amateur-built car to receive
a Minister's Approval Certificate from the Vehicle inspectorate’s main London Testing Centre, passing at its first attempt.
Contact DAX Benelux Hoogend 75 B-2321 Hoogstraten Belgium Tel: 0032-3159362
website: www.daxcars.co.uk
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EVENEMENT

Goodwood
Festival of speed
23-24-25 en 26 juni 2000
Als liefhebber van oude nostalgische race auto’s moet je een keer op het landgoed
Goodwood zijn geweest waar 3 dagen lang de Ferrari’s, Bugatti’s formule 1 wagens
en tourwagens van de afgelopen 40 / 50 jaar je voorbij scheuren met het daarbij
behorende geluiden en dampen.
Onze voorzitter Bob organiseerde deze rit met een oude bekende vanuit de Engelse
Cobraclub, mister Colin.
Helaas konden de Swifty Snakers op het laatste moment niet mee.
De verzamelplaats op vrijdagmorgen 10.00 uur was de Witte Bergen bij Hilversum.
In totaal waren er 4 cobra’s t.w Kees & Els, Egbert & Tineke, Adrie & Metha en Tom
& Cecil. Pim & Marijke waren al een dag eerder naar Engeland vertrokken.Het was
een natte start. Tot aan de Belgische grens kwam het met bakken uit de hemel.
Door België heen naar Oostende werd het droog en toen we op de boot stonden te
wachten was het prachtig weer geworden. Even voor Oostende nog de tanks gevuld
met LPG.De cobra’s werden op de boot vastgesjord en na een snelle overtocht
stonden we 2.5 uur later in Dover.
Van hier uit langs de kust naar Littlehamton, op zich al een hele mooie rit die ongeveer 5 uur duurde. Adrie had hiervoor al kontakt met Pim en Colin zodat we daar
werden opgevangen. Die zijn ons toen voorgegaan naar ons hotel in het dorpje
Climping. Schitterend gelegen in de bossen.
De volgende ochtend met de taxi naar Goodwood , we hadden verleden jaar ervaren dat dit de meest snelle en komfortabele manier was om daar te komen.Het circuit of track was uitgezet vanaf de ingang van het landgoed tot voorbij Goodwood
House.
De oprijlaan dus van ongeveer 5 km met start en finish.Over het gehele terrein stonden stands van de Engelse automobielen en getunede versies van kitcars en replica’s. Ook de AC was van de partij. Natuurlijk hebben we deze stand uitvoerig bezocht en voor Egbert was dit dan ook het moment om alles van AC-cobra maar dan
ook alles te fotograferen.
Rond een uur of 4 in de middag terug naar de ingang waar onze taxi stond te wachten die ons weer naar het hotel zou brengen.
Ook bij dit soort evenementen blijft altijd een bepaalde spanning aanwezig omdat
het gaat om snelheid. Waar niemand op zat te wachten gebeurde toch. Tijdens de
race van de oudere F1 wagens vloog er èèn vlak bij de finish, door een onbekende
oorzaak uit de baan en sloeg tegen de finishpoort aan. Gevolg was dat de coureur
op slag dood was en dat de wagen nog 2 officials meenam waarvan er èèn later
aan zijn verwondingen overleed. De volgende dag is het Festival of Speed doorgegaan op aanraden van de familie van de overleden coureur.
Papersnake 4-2000
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Die avond waren wij uitgenodigd door Colin en zijn Cobra vrienden voor een diner in
hun stampub. De volgende dag zijn we met Colin en zijn vrouw Julia een rit gaan maken door het prachtige landschap van Sussex. Geluncht in een restaurant waar verschillende Cobraleden van de Engelse club hun Pubmeeting houden. De meesten van
hun waren weer naar Goodwood gereden.
Pim & Marijke zijn vanhier uit naar Nederland vertrokken. De volgende ochtend zijn we
op ons gemak naar Dover gereden om ons in te schepen voor de terugreis naar Oostende. Na een riante overtocht met diner aan boord in een snel tempo naar de Witte
Bergen waar we afscheid van elkaar namen en ieder zijn weg vervolgde naar huis.
Alle Cobra’s deden het fantastisch op wat kleine startprobleempjes na die vakkundig
werden opgelost door onze technische man Kees, bedankt. Bij deze willen wij iedereen
bedanken voor deze fijne en gezellige dagen.
Tom & Cecil

ADVERTENTIE KIEWIET

TE KOOP: Dax Cobra
Motor; Rover 3.5 ltr automaat
Kleur; metallic blue
Staat op kenteken 1989
verdere info 0653201265.
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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

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
Verslag Zesde Zeeland rit Augustus 2000
Op vrijdagavond 18 Augustus hadden de leden van de Cobra Club Nederland
reeds de mogelijkheid om het Weekeinde “in te drinken” in Middelburg.
Na een regenbuitje vroeg in de avond klaarde het op, en bij een aangename temperatuur werd in de tuin door middel van een beamer op een groot beeldscherm
de fameuze “Gumball Rally” vertoond. Onder het genot van wat stokbrood, franse
kaas en een glaasje wijn bevochten de Ferrari Daytona Coupe en de Cobra 427
elkaar op het witte doek om het eerst van de Oostkust naar de Westkust door de
Verenigde Staten te zijn. Mede door de origineel opgenomen geluiden, en de
prachtige beelden van de twee voortrazende wagens, is dit een film om nooit te
vergeten. Een prettig begin van een veelbelovend weekeinde “Cobraën”.
Op zaterdagochtend was er een scala aan activiteiten, van mosselen eten op de
boulevard, Small Sail, Miniatuur Walcheren, etc. om een ieder bezig te houden.
Rond de middag verzamelen op de Veerse Gat Dam bij Vrouwenpolder, waar we
gezellig gelunchd hebben. Van daaruit werd een prachtig tochtje verreden, onder
andere door Veere en dat eindigde bij een wijnmakerij waar we een interessante
rondleiding door de boomgaard en productie-faciliteiten kregen. Natuurlijk hoorde
het proeven van de verschillende soorten Appelcider er ook bij. (Gratis aangeboden door de CCN ) Deze viel zo goed in de smaak dat gelijk door een clublid 20
kisten besteld werden!
Na overleg werd besloten niet in Green White te gaan eten, maar in de binnenstad van Middelburg, waar de ambiance hoger werd ingeschat. Restaurant “de
Kameel” voldeed wat dat betreft volledig aan de eisen.
Op zondagochtend lachte het zonnetje ons toe, en verzamelden we in van de
Valk Motel Goes. Een prima locatie waar voldoende ruimte op het terras was om
kennis te maken en de routekaarten uit te delen. Na de gratis koffie en een gesponsorde (HERDER BV) wegenkaart vertrokken we door het Zuidbevelandse
landschap. De eerste etappe voerde ons langs de Oosterschelde, door Colijnsplaat en onder andere onder de Zeelandbrug door!
Met uitzicht op de Zeelandbrug werd omstreeks 12.30 uur de lunch genoten, op
een zonovergoten terras. De sfeer zat er goed in en er werd gerept over het
prachtige Zeeuwse landschap. (Niet realiserende dat het er bijna overal prachtig
uitziet, als de zon schijnt)
Met enige moeite werd de draad weer opgepikt voor de laatste etappe, die door
Zierikzee, Brouwershaven en buiten langs de Grevelingendam voerde. Bij aankomst in Restaurant “De Poort van Zeeland” waar een afsluitend drankje werd genuttigd, konden we terugzien op een heel gezellig en vlot verlopen weekeinde.
Zorg dat je er volgende keer ook bij bent.
Groeten van Maartje en Peter Meijers.
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Boven: Power on Wheels op Neeltje
Jans

Rechts: Neeltje Jans met Fam v/d Brink
met op de achtergrond de Stormvloedkering

Met z’n allen bij
de Oosterschelde
bij Wemeldinge

De Grevelingendam
6 Cobra’s en een
Peugeot cabrio
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Over koppen, uitlaten, voetenbakken en zweet……
Weten jullie het nog? Vorig jaar zag ik kans om de gietijzeren spruitstukken aan mijn
TVR 4.6 tot 2x toe er af te rijden. De tweede keer in Engeland, waardoor we het
Festival of Speed misten…..
Teruggehinkt naar Nederland, mocht ik de spruitstukken van Carla Goezinnen’s vorige motor zolang lenen. Samen met Gert de Beer heb ik die er toen bij Gert in de
werkplaats opgezet. Kostte wel vermogen, want deze spruitstukken hadden een
kleinere diameter dan mijn oude gietijzeren. Gert heeft toen meteen een beschermingsbalk gemonteerd.
Ik had intussen, de drempels zat, in december en februari nieuwe RVS sidepipes bij
DAX besteld en een DHZ spruitstukset bij Custom Chrome.
Ik had ook een nieuwe bobine en bougiekabels gekocht en toe die aangesloten waren gaf de ontsteking spontaan de geest. Niet echt verwonderlijk want die was minstens 15 jaar oud…. In overleg met Progress Engineering, het vroegere Rovercraft,
een Mallory Magnetic Breakerless ontsteking en verdeler met bijpassende bobine
aangeschaft. Loopt ook in de papieren…. Werkt wel perfect.
Progress Engineering bouwde ook de motor van Rick
Hofsté, en die was niet ontevreden.
Eén ding bleef; het hoge
olieverbruik. Dachten we
eerst dat het met het inlopen
te maken had en dat het wel
terug zou lopen, in de loop
van dit jaar werd toch duidelijk dat er iets anders aan de
hand was.

Na overleg met enkele experts uit de club, TVR en Progress Engineering, kwamen
we tot de conclusie dat de oorzaak gezocht moest worden in de koppen. Waarschijnlijk zouden de klepgeleiderafdichtingen niet van het goede type zijn, waardoor
er olie in de in- en uitlaatkanalen kon komen. Alle symptomen wezen daarop. Toch
jammer, want ik had de koppen bij de installatie van het TVR blok volledig laten reviseren….
Degenen die mij een beetje kennen weten dat ik niet van halve maatregelen houd.
Dus na rijp beraad besloten om maar een set nieuwe koppen te bestellen. Bij Progress Engineering. En dan maar meteen Stage II, met grote kleppen, 3 veren per
klep en de maximaal haalbare in- en uitlaatkanalen. Met bijpassende pakkingen en
bouten voor in- en uitlaatspruitstukken. Geloof me het zag er prachtig uit.
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De prijs ook, maar wat moet je met een passie? Telefonisch werd me zo 270 pk en
min. 400 NM beloofd. Gaan we volgend jaar wel testen op de rollenbank.
Simon, van PE, vertelde me nog even dat het geen zin had om met deze kopen het
oude uitlaatsysteem nog te gebruiken. Nou dat kwam goed uit, want ik had het nieuwe systeem immers liggen?
Eerst maar op vakantie. Even uitrusten van het voorjaar.
Ik had inmiddels al wel begrepen dat om het nieuwe uitlaatsysteem te kunnen installeren, ik eerst ruimte onder de motorkap moest maken, dwz de voetenbakken smaller maken. Ik kon alleen de benodigde aluminium platen niet in de juiste maat krijgen.
Jos van Strien gebeld, ja die met de Robin Hood. Hij heeft een metaalconstructiebedrijf en is gespecialiseerd in speciaalwerk. Hoe kom ik aan die plaat? Moet je niet
van aluminium maken, maar van RVS. Dat heb ik toch liggen, waarom doe je het
hier niet? Ja, maar ik heb ook nog een aantal andere zaken die dan meteen moeten, zoals het vervangen van cylinderkoppen en het bouwen van twee spruitstukken
en zo…. Leuk! Wanneer kom je? Wanneer kan je? Over twee weken, want dan
moeten de koppen en zo binnen zijn. Prima!
Dat was 5 weken terug. 3 weekends verder en avonden in de tussenliggende weken zitten de ‘spruitstukken’ er in. Nog wel gehecht. We hopen het volgende weekend de boel gelast te krijgen (pulserend TIG gelast, dat wel!) Dan nog de aansluitingen met de sidepipes afwerken, de spruitstukken coaten en inpakken en klaar is
Kees eh, Pim.
Je komt van alles tegen als je zo’n excercitie uitvoert. De oude koppen bleken in het
geheel geen afdichtingen te hebben op de klepgeleiders en, wat nog erger was, te
lekken langs de pakking……
Ik zal de naam van het revisiebedrijf niet noemen, maar geïnteresseerden kunnen
hem bij me opvragen.
Als je de voetenbakken smaller maakt, kom je ook in de
knoop met het gaspedaal (ik
heb één van de eerst Daxen
met nog de hoge voetenbakken). Dat hebben we dus
aangepast. En de boutgaten
van het inlaatspruitstuk, want
Stage II koppen zijn extra gevlakt om de compressie te
verhogen, dus komen de tapgaten dichter bij elkaar…. Ik
heb meteen nog maar een
aantal zaken aangepast, nu
toch alles leeg stond.

Twee dingen nog niet. De verbindingen met de radiator. Die gaan we nog een keer
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in RVS uitvoeren. En de carterpan. Die steekt nu als enige nog onder het chassis
uit. Die moet dus nog platter en breder, zodat er ook iets meer olie bij kan.
Ik ben behoorlijk tevreden over het resultaat. Het is een heel ander gezicht geworden, maar wat belangrijker is; het vermogen ligt nu in de buurt van de originele 289.
Deze week doe ik er niets aan. Mijn meiden willen me ook wel weer eens meemaken en dan niet uitgeput van 23 uur sleutelen na een weekend. Ik bof toch maar…
Hopelijk lukt het voor de seizoenssluiting.
Daarna komen de zijruiten, maar daarvoor moet de kap aangepast worden…………
Wordt vervolgd......
Pim Kuijper

BESTUURSMEDEDELING
Beste leden en Cobra-vrienden,
In het eerste nummer van ons clubblad hebben wij een vragenformulier meegezonden
met het verziek aan u deze ingevuld te retournen. Het doel is en was daarmee ons ledenbestand zo actueel mogelijk te houden. Er hebben 42 leden gereageerd. Dat is zo’n
30% van het aantal leden. In 1998 reageerde ongeveer 60% van de leden. Het verschil
tussen beide reacties zit hem toch kennelijk un het gemak.
Bij de eerste enquete was een retour-enveloppe met postzegel bijgevoegd. Of moest er
veel gesleuteld worden aan onze lievelingetjes en was er dus geen tijd voor het invullen
en terugzenden van het formulier! Misschien kunnen deze leden het alsnog doen. Bij
voorbaat dank. Zoals jullie in de ledenlijst heben kunnen zien, ontbreken er nog een
aantal gegevens. Dus vul het formulier in en zendt dit naar het secretariaat.
Zoals toegezegd zouden we een CD-rom vol met Cobrafoto’s en –tekeningen verloten
onder de trouwe inzenders. Nu is de prijs gevallen op:
“Jan Notten te Waalre”
Bedankt Jan voor je inzending en fijne uren met je Cobra.
Binnenkort ontvang je de CD-rom.
Met groeten van Cobra tot Cobra,
Secretaris
Egbert de boer
De Cobraclub kan zich verheugen op een stijgende belangstelling voor de club. Daarom
kunnen we enkele nieuwe leden verwelkomen bij de Cobraclub:
Dhr M. Folkerts uit Capelle aan de IJssel
Dhr P.H. Verkuil uit Nijverdal
Bedankt voor de aanmelding en veel plezier toegewenst met de Cobra en bij de club.
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WORLD WIDE COBRA WEB
Komt dat zien, komt dat zien!!!!!

WWW.COBRACLUB.NL
DE internetsite van de Cobra Club Nederland.
Sinds 7 juli heeft de Cobraclub een eigen internetsite.
Ons eigen clublid Albert Vooren heeft onze site opgebouwd, waarvoor natuurlijk hartelijk dank.
Bij een bezoek aan de site wordt u meteen verwelkomt door een cobra op de achtergrond. Als u de site binnenkomt volgt er eerst een stukje van onze voorzitter Bob
Swift (met foto) met als mogelijkheid om Bob een e-mail te sturen.
In de linker kolom staan knoppen die verwijzen naar informatie over onze club, natuurlijk een foto-album en een knop met links.
Als u onder “De club” gaat kijken verschijnen er nog knoppen met verwijzingen naar
ons clubblad, de agenda, lidmaatschap en ons “vliegende hulpteam”.
De knop “Foto-album” leidt naar foto’s en tekeningen van Cobra’s, interieur en exterieur, foto’s van Daytona’s en foto’s van onze gezellige Pubmeetings.
De knop “links” verwijst naar andere Cobra-sites.
Als u nog suggesties hebt over andere Cobra-sites, dan wil ik u vragen om die te
mailen naar Mickel Goossens ( redactie@cobraclub.nl).

EVENEMENTEN
September
1-3

Cobra treffen Hünsrück, Duitsland, Cobra's uit Frankrijk, België,
Luxemburg, Zwitserland en Engeland.
3
Pubmeeting
9 tm 10 Cobra 427 Cup Race, Eifel Hillclimb, Duitsland
15 tm 17 Goodwood revival meeting, Goodwood, Sussex, UK
16 tm 17 HARC, Zandvoort
22 tm 24 Ardennenweekend, België
Oktober
1
14 tm 15
15
20 tm 22

Pubmeeting, close of season
Autotron Kit Car, Replica & Oldtimer, Rosmalen
Final races Dutch Marcos Mantis Championship 2000 op Zandvoort
Cobra 427 Cup Race, Nürnburgring, Duitsland

Uw contact: Tom van der Linden e-mail.nailwood@club.tip.nl
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Een paard veroorzaakt
opschudding en een kasteel in
aanbouw.
Verslag van de pubmeeting in
Augustus.
Terwijl veel Cobrarijders van hun
vakantie genoten, verschenen er
toch Cobra’s, 3 gewone auto’s en 14
mensen. (waaronder 2 nieuwe leden).
Het was mooi weer, het uitzicht op
de paarden en heide magnifiek en
de stemming fantastisch. De nieuwe
leden hadden veel vragen en kregen
dan ook deskundig advies.
Plotseling ontstond er opschudding: een
paard was losgebroken. Hij hinnikte luid,
steigerde en rende richting heide. Daar zat
gelukkig een wildrooster waar het dier niet
over heen durfde te gaan. De eigenaar kon
uiteindelijk het dier tot bedaren brengen.
De rust keerde terug.

Tot slot van de gezellige en informatieve
pubmeeting volgde de door Adrie beloofde rit
naar “Het kasteel van Thijs” in Almere. Het
toeval wilde dat Thijs aanwezig was. Hij
vond het leuk dat wij op bezoek kwamen en
gaf ons een uitgebreide rondleiding en veel
interessante informatie. De eerste slotbrug
was bijna klaar. Schitterend metselwerk!

De Swifty Snakers
Te koop aangeboden:
Dax Cobra 427
Kleur: Britisch Racing Green
Motor: Rover SD1 3500 cc V8 LPG installatie
“Engels” uiterlijk, veel chroom, spaakwielen.
Bouwverklaring aanwezig….BVB betaald…95 % afgebouwd !!!
prijs nader overeen te komen maar zeer interessant
voor info bel Peter Holthuisen 0181-622605 of e-mail pholt@worldonline
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Ford Motor Company, Carroll Shelby and Shelby American Initiate
Legal Actions To Halt Infringement of Cobra and Shelby Trademarks
BOSTON, July 17 /PRNewswire/ -- With backing from Shelby American Inc., its
equity partner, Venture Nevada, and together with Ford Motor Company, automotive
manufacturing and racing legend Carroll Shelby has launched an aggressive lawsuit
in Massachusetts Federal Court against Wareham-based Factory Five Racing, Inc.,
asserting trademark infringement, dilution and unfair competition claims. A parallel
lawsuit has also been filed by Ford in the same court.
The suit charges Factory Five with unlawful use of Ford and Shelby trademarks and
other intellectual property rights. Factory Five, a rapidly growing, five year-old company, has manufactured and sold more than 1,000 counterfeit copies of the famous
Shelby 427 S/C, according to the suit.
In an effort to curtail the misuse of the Shelby and Cobra trademarks, Shelby has for
years tried diplomacy and negotiation, and such previous efforts have resulted in
numerous licensing agreements covering a wide range of products. However, Shelby contends that several large replica manufacturers, including Factory Five, seem
determined to continue their counterfeiting operations, unless they are stopped by
Federal Courts.
The suit claims that Factory Five and others sell packages featuring bodies that copy Shelby's famous roadster. The companies then market their packages as “faithful
reproductions” of the 427 S/C while frequently marking the cars with the Shelby, Cobra and Ford trademarks. This increasingly artful deception misrepresents a counterfeit as if it is an original, the suit further states.
The action by Shelby challenges Factory Five's operation as a willful deception and
unfair competition in violation of the Lanham Act and the Massachusetts unfair trade
practices law. The suit seeks damages and attorney fees, which may exceed $10
million. Of critical importance to Shelby, the suit seeks an order to seize and destroy
Factory Five's fiberglass molds, which it uses to fabricate the 427 S/C knockoff.
We have filed this suit to make certain that credit is given where credit is due,'' stated Shelby. “The knock-off car manufacturers don't deserve any credit for what my
team and Ford were able to accomplish in the 60's. I don't have much time left, but
while I'm here I'll do everything I can to protect the Cobra and Shelby names, and
my companies will carry on long after I've gone.''
According to Shelby, this lawsuit is the first of several which will target the largest
knock-off manufacturers. “Enough is enough,'' he stated.
This action comes after the conclusion of legal proceedings in 1997 in Los Angeles
Federal Court, in which Ford obtained a judgment, which recognized the Cobra
trademark as the sole and exclusive property of Ford Motor Company. As part of the
final resolution of the case, Ford granted Shelby an exclusive worldwide license to
use the Cobra trademark and snake designs in connection with all 1960s Cobra vehicles, which Ford acknowledged were created by Carroll Shelby and manufactured
by Shelby American, Inc. -- the world recognized Manufacturer of Record.
SOURCE: Shelby American Inc.
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NIEUW van Cobra Club Nederland
Het “Vliegende Cobra Hulpteam”

Het is de CCN gelukt! Als club van enthousiastelingen hebben we het “Vliegende
Cobra Hulpteam” weer bijeengeroepen.

We haalden herinneringen op uit “vervlogen” tijden, waarin diverse mensen van onze club fantastische herinneringen hebben verteld, over al de assistentie die zij Cobraleden hebben geboden en al de hulp die zij hebben gekregen.
Iedereen heeft natuurlijk zijn Up’s en Downs, en zeeën van tijd te
kort, verplichtingen en familie. Een Cobra bouwen is geen kinderspel en vraagt aanzienlijk veel tijd en aandacht!

Er zijn leden met problemen. Als u weet dat iemand in onze club
hulp nodig heeft laat dit het bestuur weten.

Het “Vliegende Cobra Hulpteam” zal helpen om zo snel mogelijk weer een Cobra
op de weg te helpen.

Het “Vliegende Cobra Hulpteam” maakt een afspraak om gezamenlijk de situatie op te nemen, en
verdere stappen af te spreken. Bevalt het je op dat
gegeven moment helemaal niet? Dan is het natuurlijk je eigen vrije wil om af te haken.
Geef alleen dit prachtige project en nieuwe kans,
zodat het niet in de kast verdwijnt!!

Er zijn wel enkele condities!
Het “Vliegende Cobra Hulpteam” vraagt natuurlijk om enige compensatie! Tijdens de aanwezigheid van het team verwachten wij gezelligheid, onbeperkt bier,
fris, broodjes kaas en uiteraard na afloop, een Bar-B-Que.!

Hartelijke groeten van het
nieuwe bestuur van de Cobra
Club Nederland, en het
“Vliegende Cobra Hulpteam”
Bob Swift en Peter Meijers
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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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