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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 kleur
• 1 A4 min. 6x per jaar zwart/wit
• ½ A4 min. 6x per jaar zwart/wit
• 1 inlegvel max. 1 A4 zwart/wit

ƒ 450,ƒ 300,ƒ 175,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.

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

REDACTIONEEL
Alweer de laatste Paper Snake van het
jaar. Het is weer erg snel gegaan. Mijn
eerste jaar als redacteur is wisselend
verlopen. Het begin ging redelijk goed,
de 3e en 4e Paper Snake waren nogal
laat als gevolg van drukte op het werk.
De laatste twee zijn voor mijn gevoel
goed gegaan.
Ik heb er veel plezier gehad met het vervaardigen van de Paper Snake en dat is
Mede te danken aan uw inzendingen. U
heeft dit jaar uw best gedaan om een
mooi, boeiend verhaal te schrijven.
Echter, als u meer artikels inzendt wordt
De Paper Snake dikker en dus nog informatiever. Dus ook voor volgend jaar
zijn uw verhalen van harte welkom.
Indien u suggesties heeft voor het verbeteren van de Paper Snake hoor ik het
graag.
Ik hoop dat ik volgend jaar een Cobra
kan kopen (bestaand of een kit) en daar
mijn vrije tijd in mag steken. Ik heb op
dit moment alleen nog maar een aantal
schaalmodellen, posters e.d maar een
echte staat nog steeds op mijn verlanglijstje. Misschien moet ik de kerstman
maar eens kief aankijken.
Volgend jaar komt in de Paper Snake
een lijst van de mij bekende schaalmodellen die te koop zijn en tevens een lijst
met Cobra-hebbedingetjes.
Wilt u er nog even goed op letten dat de
Algemene Jaarvergadering van de Cobra Club op 21 januari plaatsvindt in
plaats van de in Paper Snake 5 genoemde 14 januari.
Hele prettige en gezellige feestdagen
toegewenst en tot volgend jaar!!
Mickel Goossens
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OPEN EN BLOOT

Daar dit de laatste Paper Snake van dit jaar is, is het tijd voor mij om te reflecteren
over het afgelopen Cobrajaar.
Het bestuur vormt weer een hecht team.
Onze internet site www.cobraclub.nl is een groot succes en samen met de Engelse
club www.cobraclub.com (Dutch Cobra Club) ontvang ik regelmatig E mails, faxen
en telefoontjes van geïnteresseerde mensen die misschien wel lid van de club willen
worden. Binnenkort zullen wij ons 150ste lid kunnen verwelkomen!
De Paper Snake verschijnt nu in kleur, zodat het blad er aantrekkelijker uitziet. Dit
trekt ook nieuwe adverteerders.
Onze Pubmeeting plaats Settlers is verbouwd tot een echte V&D La Place restaurant. De parkeerplaats en het terras zijn nog steeds heel groot.
De laatste jaren hebben we grote evenementen gemist. Dit zal met ingang van het
komende jaar veranderen. Het bestuur heeft Circuit Midway in Lelystad afgehuurd
voor zaterdag 21 juli. Liefhebbers kunnen daar sprinten, slalom, rondjes rijden of
gewoon kijken. Wij hebben de Engelse en Duitse club uitnodigingen gestuurd. Het
wordt een SUPER weekend!
Twee bestuursleden hebben besloten aan het einde van dit jaar af te treden. Tom
van der Linden, onze evenementencoördinator, heeft geen tijd meer om actief als
bestuurslid op te treden. Bedankt voor de samenwerking Tom. Piet Wijn neemt zijn
functie over. Peter Meijers heeft ook besloten zijn bestuursfunctie neer te legen. Wel
bedankt Peter voor alle het harde werk. We zullen niet vergeten dat jij de initiator
van onze club bent geweest.
Als er een clublid is dat graag invloed wil hebben op het reilen en zeilen van onze
club en daar een beetje tijd in wil investeren, meldt u dan bij mij aan als aspirant bestuurslid.
Ik hoop dat u met uw nieuwe agenda in de hand, de evenementenkalender zult bestuderen en vast een voorlopige planning maakt aan welke evenementen u in 2001
wilt/kunt deelnemen.
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Ik hoop u allen op zondag, 21 januari 2001 om 13.00 uur, te mogen verwelkomen
op onze algemene ledenvergadering. U heeft dan de mogelijkheid mee te praten
over de plannen voor het nieuwe Cobrajaar.
Laat mij in de tussentijd van u horen. Ik ben altijd te bereiken.
Tel: 072-5814470,
FAX: 072-5814473
E-mail: swiftysnakers@planet.nl
Mobiel: 0627-057953
De Cobragroeten en fijne Kerstdagen, een fijn uiteinde en een goed begin gewenst!

Bob Swift

ADVERTENTIE KIEWIET

BESTUURSMEDEDELINGEN
Het jaar 2000 is bijna voobij. Het is dus tijd om het lidmaatschap voor het nieuwe
jaar 2001 te verlengen. De contributie is niet verhoogd en blijft ook voor het nieuwe
jaar fl 100,-.
Aldus verzoeken wij u voor 30 december 2000 de contributie 2001 ad. “fl.100,--”
over te maken op:
Rekeningnr 52.21.32.057, t.n.v. “Cobra Club Nederland” en vermeld daarbij:
“Contributie 2001”
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Carroll, wha's happend t'ye...
By now you may have become aware that Ford Motor Company and Carroll Shelby
have filed suit in federal court in Massachusetts against Cobra replica maker Factory Five Racing.
According to a Boston Herald (newspaper) article of Wednesday, July 18, 2000:
"Shelby's suit seeks damages and legal fees, which may exceed $10 million, as well
as the destruction of the fiberglass molds Factory Five uses to make its products.
Shelby said he intends to see the lawsuit through to a trial... 'The body forms were
taken off one of my original cars,'' (Shelby) said. 'Now I've made my mind up that I
don't want to settle... they (Factory Five) seemed like a likely candidate to go to the
wall with.''
Shelby said he also plans to sue the many other companies making Cobra replicas
as well."
The Smith Brothers (of Factory Five) and I have had our differences, but this issue
transcends and eclipses those differences.
About 10 or 11 years ago... I think it was about 1989... I received a phone call from
Don Landy, an attorney and executive manager of various of Carroll's properties.
This was early in the proceedings of the widely-publicized Ford vs. Shelby federal
lawsuit; Don contacted me to ascertain if perhaps I could provide any aid and assistance for Carroll's defense. My take on the situation, as I suspect was yours, was
"Big-bad Ford molesting America's Legend." I assured him that I'd do everything
that I could to help out; Don filled me in on the issues involved, including the particulars of what plaintiff Ford was asserting in the civil suit.
During the course of that conversation Don happened to relate to me that Ford was
claiming that Fomoco had no knowledge of Cobra replicas "until just recently." This
position was apparently fundamental to Ford's case, since any infringement of patent, copyright or trade dress rights must be diligently monitored, challenged and
eliminated. Failure to protect those property rights can cause one to forfeit said
property rights. The lights started flashing.
I advised Don that only a week or so before, while sorting through and pruning out
thousands of our archived automotive magazines, I'd stumbled across a copy of the
August 1982 Popular Mechanics magazine (see above). Murphy notwithstanding, I
had decided to hold onto it. Emblazoned on the cover was a staggered phalanx of
three Cobra replicas (an ERA, a Contemporary and an Aurora 289 slabside) negotiating a turn at Lime Rock. I had at the time stopped what I was doing to re-read the
cover article titled "Cloning the Cobras," and I advised Don that it encompassed a
little gem of information that he might deem to be valuable to Carroll. It was text describing the Aurora that riveted Don's attention; it read in part "... like any new car,
the Aurora even comes with a 12month/12,000-mile warranty... Aurora buys
169-hp, 302 V8s FROM FORD, complete
with two-barrel carb and four-speed transmission... Aurora Cars Ltd. of Richmond Hill, Ontario, Canada, is building 125 cars a year."
Don was elated, beside himself. He asked
me to Overnight/Priority the magazine to him.
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Never mind that those 289 and 427 Cobras--all of 'em--were of course designed and
produced not by Ford, but by AC (Auto Carriers) in the UK. So Fomoco could lay no
claim to the Cobra's design or appearance. And never mind the fact that Steve
Arntz' first fiberglass Cobra clones hit the marketplace way back in '72, followed in
succession by Unique Motorcars, Aurora, ERA, and Contemporary... and incidentally, all were advertised as "Cobras," with no "replica" suffix, and each and every
one of them beginning in 1972 was bedecked with the various Cobra emblems and
logos. Indeed, on that 1982 PM cover you can easily see the round Cobra logo on
the hood of all three of those Cobras, and the 427 emblem on the left fenders of the
ERA and the Contemporary). All this with nary a word of protest from Henry's legal
legions from 1972 'til approximately 1988. Nay, y'kin dispense with all that drivel.
According to Don, this 7-year-old PM article alone could serve to provide Carroll
with the evidence he needed that Fomoco had failed to police any property rights it
was suddenly seeking to claim. Blimey, shivver me halfshafts, here was Ford supplying a special-warranteed drivetrain to the very highest-production Cobra replica
maker of that era... beginning way back in the late 1970s.
Here was Carroll's coup de theatre... evidence that this mucho-macho, Marlboroman musclecar, this menace of the motorways, had defaulted (make that polevaulted) into public domain. Eh? Did someone say "public domain"? Did someone
say "prima facie"? The subsequent Ford/Shelby settlement must've substituted the
phrase "Hush your mouth."
Shortly thereafter Don flew me up to San Francisco to be interviewed and deposed
by Shelby's legal team. Later on Ford and Carroll settled said legal conundrum, perhaps merely agreeing to divvy up the world betwixt 'em. I'm not quite sure how these
things occur, but such untidy, thorny little issues as "irrefutable evidence of public
domain status" seem curiously missing from the subsequent sabre rattlings and this
most-recent legal foray. Public domain status of the Cobra would appear to any casual observer to be a fait accompli, but neither Fomoco nor Carroll had anything to
gain by recognizing such a bothersome reality.
Bear in mind that the Cobra replica industry has existed and thrived--right out in the
open--for 28 years; bear in mind that many of the Cobra replica makers were longtime admirers and unwavering supporters of Carroll and his mechanical masterstrokes and his peripheral endeavours (Judy and I alone have contributed many
thousands of dollars to Carroll's Children's Foundation over the years, and I've personally covered more Shelby-related events than I care to attempt to recount); bear
in mind that all those thousands of Cobra clones have quite effectively served to
breathe permanent life into the legendary motorcar that Carroll dismissed and jettisoned as unmarketable way back in 1968. Sigh.
A Broadway satire might go something like this: Scene 1) leading man abandons
his faithful wife and pursues a life of wholly new adventures; Scene 2) aeons later,
leading man discovers to his chagrin that his discarded mate is being merrily entertained by a throng of ready/willing/very-able suitors; Scene 3) leading man manoeuvres to forcefully repossess
spurned spouse, snarling that if he
can't have her, nobody can. He
defiantly thrusts up his gnarly center finger as the curtain closes.
The audience is silent.
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Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering
Cobra Club Nederland

Op zondagmiddag 21 januari 2001 om 13.30 uur nodigen wij u gaarne uit voor de
Algemene Ledenvergadering Cobra Club Nederland, die gehouden wordt in het
motel en wegrestaurant “Afrit de Meern”.
We hopen wederom op een goede opkomst, zodat wij uw bevindingen en suggesties voor het nieuwe jaar kunnen horen. Na afloop van de vergadering nodigen wij u
uit voor de nieuwjaarsborrel en zullen we een toast uitbrengen op het nieuwe jaar
2001. Hieronder volgt de agenda.

AGENDA
1.

Opening

2.

Algemene mededelingen en ingekomen stukken

3.

Notulen Algemene ledenvergadering van 16 januari 2000
(zie verslag in Paper Snake van maart 2000)

4.

Financieel jaarverslag 2000 en verslag kascommissie
(Dick Vesters/Luuk de Boer)
Begroting 2001
Benoeming kascommissie 2001

5.

Jaarverslag activiteiten 2000

6.

Jaarverslag redactie Papersnake 2000

7.

Bestuurssamenstelling
-Aftreden: Tom van der Linden
Peter Meijers
-Voorstel: benoeming Piet Wijn

8.

Activiteitenkalender 2001

9.

Vaststelling Algemene Ledenvergadering 2002

10. Rondvraag
11. Sluiting
Het bestuur
NB Het wegrestaurant kunt u vinden bij afrit De Meern aan de A12 tussen
Utrecht en Den Haag. (Telefoon restaurant 030-6661444)
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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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EVENEMENTEN
Revisie: datum 24/11/2000
Niet alle hieronder vermelde evenementen worden ondersteund door de CCN.
Alleen de vet afgedrukte evenementen worden door de club ondersteund.
De bedoeling van deze lijst is de clubleden te informeren over wat er zoal het komende jaar
rondom de Cobra georganiseerd wordt.
Als u van plan bent om deel te nemen aan een evenement, neem dan even contact op met de
evenementen coördinator voor actuele informatie.

MAART
24-25

British Cars and Lifestyle Autotron Rosemalen

APRIL
1
Seizoenopening in theehuis ‘t Bluk of in de nieuwe Settlers “La Place”.
1&2
European Kit Car Show, Kent County Show Ground, Delting UK
6 tot 9
Techno Classica Essen.
16 (Pasen) “Rondje IJsselmeer”, georganiseerd door Pim Kuijpers en Bob Swift.
21 tot 22 Classic Car show Tongeren, België.
28 & 29 Classic and Sports Car show NEC, Birmingham, UK
28
HARC Zandvoort
27
Bezoek MARCOS fabriek.
27 tot 29 Shell Historic Challenge, Spa, Belgium.
27 tot 29 Dreamcar International Show Nekkerhal, Mechelen, België.
27 tot 29 UK National Kit Car Show NAC Stoneleigh, UK

MEI
6
12 en 13
19 en 20
19
26 tot 28
26
28 & 29

Pub meeting “La Place”
Thunderdrome, Hockenheim,
Historic Zandvoort Trophy
Bloesem rit georganiseerd door Pim Kuijpers
Cobra 427 Cup Race, Oschersleben, Duitsland,
Open dag DAX Benelux
Great Yorkshire Kit Car show, County Show Ground, Harrogate UK

JUNI
3
9 tot 12
16 tot 18
17
17 & 18
17 tot 18
23 tot 25
23-25

Pub Meeting “La Place” (Pinkster)
International Meeting Belgian Kit Car Club, Zutendaal. België
Millenium International Oldtimer Meeting Lelystad
Bloemendaal rit met bezoek aan Ford Den Hartog museum in Hillegom,
BBQ georganiseerd door Liane en Bob Swift
National Kit Car Festival, Newark Showground, Notts UK
24 heures du mans, Le Mans, Frankrijk.
Goodwood Festival Of Speed, Goodwood, Sussex, UK
24 hours Nürburgring met Cobra IG, Duitsland
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JULI
1
1
14 & 15
8
16 tot 18
21 & 22
28 tot 30

ARTONS OPEN DAG. Koop en ruil onderdelen!
Pubmeeting “La Place”
East of Engeland Kit Car Show, Towerlands, Braintree, Essex, UK
Toerrit Twente Egbert en Tineke de Boer
Old Timer Festival Lelystad
EUROPEAN COBRA WEEKEND Circuit Midland, Lelystad
Cobra meeting Valtice, Czekoslavakia

AUGUSTUS
5
4 &5
1&2
13
18 tot 20
18 & 19
27

Pubmeeting “La Place”
Circuit Assen Seven en MG Club
Seven & Roadster Club Ardennen weekend, Belgium
HARC Zandvoort
Cobra 427 Cup Race Zandvoort
American Power on wheels Meeting, Hangar 15, Schelde, Antwerp, Belgium
Sprint meeting, Midland circuit, Lelystad .

SEPTEMBER
2
9 & 10
14 tot 16
15 & 16
21 tot 23

Pubmeeting “La Place”
Cobra 427 Cup race, Eifel Hillclimb, Duitsland
Goodwood revival Meeting, Goodwood, Sussex, Engeland
British Race Festival Zandvoort met Seven club en alles !
Kasteel weekend Hargimont, België

OKTOBER
7
13 & 14
19 & 20

Pubmeeting “La Place”. Seizoensluiting.
Autotron Kit Car, Replica & Old Timer, Rosmalen.
Great Western Kit and Sports Car Show, Westpoint, Exeter, UK

Uw contact: Piet Wijn evenementen coördinator:

072-5062429

ª 0653-750223
evenementen@cobraclub.nl
pietwijn@wish.net
piet.wijn@corusgroup.com
p.wijn@quicknet.nl

Nog te plaatsen.
Rit georganiseerd door Peter Baten?
Limburgrit georganiseerd door Mickel
Goossens?
Open dag Eshuis?
2de open dag Dax Benelux?
Slip cursus Lelystad oktober/november?
Veilig weekend Hilversum oktober/
november?
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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
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Battle of the Ardennes
Al in juli komt voorzichtig de vraag van mijn vader of Jacqueline ,mijn ex-vriendin (lees
vrouw), dit jaar eventueel weer niet mee gaat met de Ardennenrit. Omdat we nog 2 kleine
kinderen van 4 en 6 hebben wil zij ze liever nog niet zolang ergens achter laten met als gevolg dat pa ook dit 3e jaar weer verzekerd was van zijn bijrijdersstoel op weg naar de Ardennen.
Sinds 3 jaar staat de Ardennenrit vast op het programma en daar komt niets meer tussen
in. Zo ook dit jaar alsof het zo had moeten zijn was de datum 1 week naar achter verschoven omdat Piet en Nel Wijn (ons nagivatiesysteem ) de week ervoor nog op vakantie waren.
Zon, zon en nog eens zon, geen reclameboodschap van een internetprovider maar een
weergave van het weer dat we hadden tijdens deze ardennenrit was hiervan het gevolg. De
temperatuur bleef alle dagen rond de 20 tot 24 graden hangen ,alleen ‘s avonds was het fris
maar who cares .
Het was de bedoeling dat we vrijdags rond zes a zeven uur bij het kasteeltje in Hargimont
bijeen zouden komen. Die vrijdag had ik maar omgedoopt tot ADV-dag zodat we rustig op
weg konden gaan. Om half elf werd de bijrijder opgehaald de kofferbak flink volgestouwd
koffiekan en landkaart voorin en de reis kon beginnen. Nog even bekijken hoe we zouden
rijden en besloten werd om ons eerste stukje Noord-Limburg tot aan Roermond over de autobaan te rijden en van daaruit zoveel mogelijk binnendoor te gaan. We namen als leidraad
de schitterende Mergellandroute in Zuid-Limburg tot iets voorbij Slenaken. Van daaruit doken we Belgie in richting Verviers. In Verviers hadden ze potverdomme?! alles opengebroken en omleidingsroutes ontbraken zodat we midden in Verviers uitkwamen. In ons allerbeste Frans ,Nederlands willen ze hier natuurlijk niet verstaan, werd de weg gevraagd en
we gingen verder richting Spa-Franchorchamps omdat we nog even een stuk over het circuit wilden planken. In Franchorchamps aangekomen bleek ,helaas pindakaas, dat het
openbare weggedeelte van het circuit afgesloten was in verband met wegwerkzaamheden.
Niet getreurd en via Coo en Manhay werd verder naar Hotton gereden. Vanaf hier was er
weer het mooie Ardennenlandschap met de 3 B’s ,de bergen, bossen en beekjes. Tussendoor maakten we nog kennis met het in Belgie waarschijnlijk overbekende begrip “Route
degradee” welke naast de weg op een verkeersbord staat aangegeven. We vroegen ons
zelf nog even af wat dit zou betekenen maar al gauw genoeg was ook dit helder. Het betekende zoveel als !@#$%^&*() of te wel k.. met perenweg. De ene hobbel werd gevolgd
door een gat om plaats te maken voor de volgende bult. Waarschijnlijk is de wegenbelasting in deze streek niet al te hoog. Later bij de terugweg zondag werd nogmaals kennis gemaakt met deze !@#$%^&*().
Rond half vier werd een P-pauze ingelast in Hotton. Midden in het dorp vlakbij het bruggetje
over de Ourthe,waar vier drukke verbindingswegen bij elkaar kwamen, werd de Cobra geparkeerd. Een terrasje volgestouwd met Jupiler parasols werd geannexeerd en er werden 2
Palmpjes met pinda’s besteld. Genietend van de zon ,de donker bruine rakker en uitkijkend
op de Ourthe met erlangs de drukke weg werd het al gauw een uur later. Terug naar de Cobra en verder voor de laatste 30km.
Om half zes kwamen we aan bij “ons” kasteeltje waar reeds 1 oranje/rode Cobra met een
vijf erop van de zon stond te genieten. Bob en Liane Swift waren donderdags al aangekomen. Gerda de slotvrouwe was ook al aanwezig samen met enkele Rob Verlindens (innen)
die de kasteeltuin aan het onderhouden waren. Benenstrekkend gingen we op zoek naar de
Early birds/Swifts. Al snel kwam de rest van het gevolg van Snakes binnendruppelen en
uiteindelijk waren er 9 Cobra’s van Piet-Nel Wijn ,Egbert-Tineke de Boer, Aart Hoogendoorn , Adrie-Metha v Oostrum, Carla Goezinnen, Arno Bron &schoonbroer ,Willem-Ria
Dullemond, Bob-Liane Swift, Gert-Ingrid Beer ,Ik zei de gek &vader en 1 Saab Cabriolet van
Cor en Marianne Schiedon aanwezig. Op zondag kwam Peter&Maartje Meijers nog binnenPapersnake 6-2000

Het jaarlijks tafereel van slaapkamers verdelen werd in overleg met Gerda weer opgelost.
Tot half negen werd er bijgepraat en de laatste onder/bovenhuidse wijzigingen van de Cobra’s werden bekeken voordat we de neuzen richting het beruchte restaurant “Chez Ali” zetten. Tot elf uur werd gegeten van het lekkere eten wat Ali gemaakt en een lieftallige dame
ons geserveerd had. Om elf uur terug naar kasteel Jemeppe om daar nog onder het genot
van een pilske ,fleske wijn en ander nat spul de avond te vervolgen.
Zaterdagmorgen werden we ‘s morgens gewekt door een onvervalst zonnetje dat we nog
kenden van de dag ervoor. Het scheen prachtig mooi door de kleine kasteelruitjes
heen ,een beter begin van de morgen kun je je niet wensen. Onder aangekomen in de grote
kasteelhuiskamer was de lange ongeveer twintig-persoonstafel al gedekt. Al snel kwam Piet
met Adrie binnen met 2 kilo stokbrood ,kaas en dikke Belgische schijven ham of te wel Aanvalluh!!!
Na stevig ontbeten te hebben begon Piet’s briefing. In kleur werd een keurige routebeschrijving met landkaart uitgereikt. Het was de bedoeling dat we naar Bastogne zouden
gaan om aldaar aan een oorlogsmuseum een bezoek te brengen. In een relaxed tempo
werd gereden over wonderschoene Belgische wegskes. De uitzichten over de bergen ,dalen en bossen zijn indrukwekkend en maken het Ardennen weekend zo speciaal.
Heb je nog nooit meegereden dan moet je dit eigenlijk zelf een keer meemaken om dit gevoel te kunnen hebben. In de stad Bastogne aangekomen kwamen we aan bij een omleidingsroute, ze bestaan dus toch in België, waar we dus ook gelijk enkele Cobra’s kwijtraakten. Piet die voorop reed haastte zich rennend en puffend terug naar de rotonde waar het
leed geschiedde. Na een dik kwartier waren de verloren zonen/dochters weer terecht. Snel
genoeg waren we op de plek van bestemming.
Alle Cobra’s en het geblazen Saapie werden naast elkaar geparkeerd. Al snel werden ook
de Cobra’s als toegevoegde attractie van het oorlogsmuseum door de aanwezige bezoekers bekeken. Het stokbrood ,kaas, ham, brie enzovoort wat die morgen was overgebleven
was meegenomen en naast het museum op een grasveld werd dit alles door ons verorberd.
Ondertussen waren de entreetickets voor ons gehaald en ging het gevolg richting oorlogsmuseum. Binnen waren tientallen vitrines aanwezig waarin poppen stonden die gekleed waren in de diverse oorlogstenues die destijds de Duitsers en Amerikanen droegen. Verder
werd het nodige schiettuig, jeeps en tanks tentoongesteld. Snel nadat we binnen waren
werd er een film gedraaid die ging over the Battle of the Ardennes die plaatsvond eind 1944
en bleek een allesbeslissende slag te zijn geweest die de oorlog snel genoeg liet eindigen.
Honderdduizend Duitsers en tachtigduizend Amerikanen vonden hier hun einde. In het midden van het gebouw werd middels een zeer apart vormgegeven diaserie het verloop van
deze slag nog meer duidelijk gemaakt. Het heeft een diepe indruk bij mij en vele anderen
achtergelaten. Buiten stond een groot memorial van ongeveer 40meter breed en 15mtr
hoog geplaatst op een bergheuvel. Je kon er via de trap op het plat dak komen van waaruit
je een prachtig uitzicht had op Bastogne en over de omgeving.
Na wat in de zon gekuierd te hebben bij het memorial werden de paardekrachten wakker
geschud uit hun middagdutje en werd aan de terugrit begonnen. Omdat het inmiddels namiddag was werd midden in de stad Bastogne op een parkeerplaats gestopt om een terrasje te pikken.
Enkele dames konden de verleiding niet weerstaan om te gaan winkelen en zo geschiedde
het. Genietend van de zon werden er door de rest enkele goudgele vrienden of versnaperingen besteld en verorberd. Wonder boven wonder kwamen de dames terug zonder tassen
of hadden ze deze alvast in de Cobra’s verstopt ?. Hierna werd de tocht vervolgd naar
“ons” (sorry Tijs) kasteeltje.

Papersnake 6-2000

Wat vroeger als de dag ervoor werden onze magen hongerig en volgde een snelle en korte
rit naar Ali. Naast alle Cobra-leden waren Tijs en Gerda ook meegegaan naar Ali. De dag
ervoor hadden we al kunnen bestellen wat we wilden eten.
De keus was zuurkool met worst (heeft niemand gekozen) of zwijn of konijn. Na een voorgerecht met “melon en jambon” volgde een overheerlijke half-zwijn en half-(Flappie) konijn
schotel ,had samen met vader besloten ieder een helft te nemen omdat toch allebei te kunnen proeven. Tussendoor waren diverse Wanabee F1-coureurs te vinden in het café gedeelte van het restaurant om de trainingsrond in Indianapolis van ons Joske Verstappen op
TV te volgen.
Na de nagerechten doorgeslikt te hebben werd de laatste terugreis naar het kasteeltje gemaakt om de avond te vervolgen. Na eerst even in de grote ontbijtkamer gezeten te hebben
werd de biljart -kamer of toch maar zaal ontdekt. Een kamer die nog in de oude glorie verkeerde en welke voorzien was van een gigantisch grote open haard. Zo’n echt ouderwets
gesmeed exemplaar met een hoop houtsnijwerk eromheen. Een flinke berg hout lag erin
wat brandde als de hel. Met alleen een paar kaarsjes in de kamer en boven het biljart twee
er boven hangende spots aan was de sfeer precies zoals het moet zijn in een kasteel. Nadeel van dit alles is dat de tijd zo verrekte snel gaat met als gevolg laat naar bed.
Zondagmorgen volgde weer het overheerlijk Belgisch ontbijtje met de bekende kilo’s ham
en kaas en meters stokbrood. Tijs en Gerda de kasteelheer/dame gaven de jaarlijkse rondleiding door het kasteel. Hoewel ik al 2 jaar op rij had meegelopen is het toch telkens mooi
en boeiend om te horen wat er dat jaar weer allemaal gebeurd is.
Rond het middaguur kwam het verhaal terugreis weer in beeld. De helft gaf aan vanaf het
kasteel direct via de autosnelweg naar huis te willen rijden terwijl de andere helft die er niet
genoeg van kon krijgen binnendoor en uiteindelijk via Zuid - Limburg terug wilden rijden.
Na afscheid van de andere helft genomen te hebben begon de terugreis richting Trois
Ponts, Hee waar kende ik deze route van –Jazeker het was die !@#$%^&*() of te wel Route Degradee. Na een en ander over deze !@#$%^&*() verteld te hebben bleek dat de groep
toch wel enigszins masochistisch aangelegd te zijn want besloten werd toch deze weg te
volgen (Limburgers geluive ze neet).
Na ook deze ervaring met de rest gedeeld te hebben en maar ook gereden te hebben over
mooie wegen kwamen we aan in Stavelot. Naast een groepje Porsche-rijders werden onze
Snakes geparkeerd en naarstig werd een terrasje ge- en bezocht. Omdat het ergens tussen
drie en vier was werd ook maar gelijk bepraat wat we met het avondeten zouden doen. Omdat we op ongeveer 1 uur rijden van Limburg waren en ik een restaurant(-watermolen) midden in het stadspark van Sittard kende van een recent Cobra-Lid Ton & Ricky van Berendsen werd besloten hem op te bellen. Na in 1e instantie geheimzinnig aan hem gevraagd te
hebben of hij ook Cobra menu’s verkocht en hij toen pas door had wie hem belde kwam
een vernietigend antwoord- Shit Shit ik heb de zaak helemaal vol zitten. Voor volgend jaar
zou hij de Cobra menu’s alvast reserveren. Als enig Limburg -bewoner uit de groep werd
voorgesteld om dan maar naar Applebees in Heerlen te gaan. Na het terras verlaten te hebben vervolgden we de rit richting Aken om van daaruit naar Heerlen te rijden. Dit restaurant
was
geheel aangekleed in een echte Amerikaanse soort van Route 66 stijl met tientallen metalen reclame borden en andere troep aan de muur. Na lekker gegeten te hebben en afscheid
te hebben genomen vervolgde eenieder zijn eigen reis naar huis.
Voldaan van een prachtig weekend en voorzien van een vol rolletje foto’s en videoband
keerden we huiswaarts. Met wederom een prachtige ervaring rijker.
Tijs en Gerda namens mij ,mijn co-piloot en de Cobra-club nogmaals bedankt voor jullie
gastvrijheid en hopelijk tot ziens.
Peter Baten, oktober-2000
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Gezellig op het terras onder het genot van een drankje De picknick bij het oorlogsmuseum, stokbrood, ham en
en het zonnetje
kaas en natuurlijk een wijntje

De slotgracht om het kasteel van Tijs en Gerda

Het memorial bij het oorlogsmuseum in Bastogne.
Indrukwekkend!!

De opkomst was goed met 9 Cobra’s en een Saab

Met z’n allen in het zonnetje in de kasteeltuin

Het kasteel van Gastvrouw Gerda en Gastheer Tijs

Een sterk staaltje van tuinarchitektuur

Nog een blik in de kasteeltuin

En de laatste foto van het kasteel Jemeppe
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Foto-impressie van het Festival of Speed, Goodwood. Zie volgende pagina voor
reisverslag.
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SHOWROOM
TE KOOP.
MGB benzinetank aangepast voor een Cobra.
4 x oude Jaguar MK1/2 wielen en banden. Ideaal voor de spuiterij.
60 liter LPG tank kompleet. Goed conditie.
35 liter LPG tank kompleet. Goed conditie.
Stewart Warner 300km analoge snelheidsmeter zwart met RVS ring kompleet met kabel
etc. Stewart Warner analoge oil gauge zwart met rvs ring kompleet.
Bob Swift 072-5814470

VARIA
Even onze complimenten over jullie uitstekende informatieve en kleurrijke Paper
Snake. Iedereen bedankt die het afgelopen jaar weer zoveel voor de "Club" gedaan
heeft. Wij hopen dat wij het volgend seizoen van de partij kunnen zijn, onze Cobra is
weer helemaal rijklaar. Na twee seizoenen met wat pech, verkeerde onderdelen en
informatie zitten wij nu weer heerlijk te genieten van de herfsttinten vanuit onze
Cobra.
Van achter onze computer iedereen geweldige feestdagen een goed uiteinde
en tot 14 januari in het jaar 2001.
Groetjes Herman en Cocky de Kruif.
hdekruif@hetnet.nl.

OPROEP VOOR ALLE COBRACLUB-LEDEN
Wie wil zijn of haar Cobra ter beschikking stellen om dienst te doen als trouwauto?
Als u hiertoe bereid bent, wilt u dan kontakt opnemen met:
Egbert de Boer.
Zandlust 10
9482 WJ Tynaarlo
0592-54 39 71
Voor ieder die Cobra-onderdelen te koop heeft, kan dit aanbieden in de Papersnake
in onze rubriek “Showroom”. Voor clubleden is dit gratis, Voor niet-leden wordt in
overleg een tarief afgesproken. Heeft u iets te koop, stuur het dan naar de redactie.
Mickel Goossens
Weteringstraat 14
5612 GX Eindhoven
Faxnummer 040-2570242 (van 8.30 uur tot 17.30 uur)
Redactie@cobraclub.nl of mickel@goossenscomputers.nl
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Longlife Koelvloeistof

Bron: Paul Klaver

Als u het onderhoudsboekje van de auto er op naleest, zult u zien dat de koelvloeistof om
de twee of drie jaar moet worden ververst. Als u een auto heeft die met een moderne koelvloeistof gevuld is, hoeft u die niet te laten verversen. Vanwaar dit grote verschil in verversingstermijn? Vrijwel alle motoren worden met water gekoeld. Water neemt de door de verbranding en wrijving ontstane warmte snel op, voert het naar een radiateur en geeft het
daar snel af aan de buitenlucht. Helaas bevriest en kookt water. Door het koelsysteem onder druk te zetten, kan het kookpunt worden verhoogd. Het voorkomen van bevriezen is
moeilijker en wordt al zeventig jaar gedaan door aan het water ethyleenglycol toe te voegen, antivries genoemd. Maar met een mengsel van water en antivries zijn we er niet. Het
koelwater, beter gezegd: de koelvloeistof, komt in aanraking met allerlei soorten materiaal.
Er zal corrosie optreden als er geen beschermende chemische stoffen aan de koelvloeistof
worden toegevoegd. Bovendien mag er geen schuimvorming optreden en moeten over elkaar glijdende onderdelen, zoals afdichting van de waterpomp, worden gesmeerd.Aan de
koelvloeistof worden daarom zorgvuldig gekozen stoffen toegevoegd, additieven genoemd.
Koelvloeistof bestaat dus uit water, antivries en een additievenpakket. Dat lijkt allemaal niet
zo moeilijk, maar ongeveer een kwart eeuw geleden bleek dat er allerlei milieutechnische
bezwaren kleven aan de gebruikelijke koelvloeistof. Sommige koelvloeistoffen bevatten fosfaten, andere nitrieten. Beide stoffen hebben ongewenste eigenschappen. De automobielfabrikanten vinden al deze bezwaren niet zo leuk, want de motoren moeten toch zeker tien
jaar meegaan. Silicaten beschermen het veel gebruikte aluminium goed, maar het lost
moeilijk op in glycol en zakt uit als een wit poeder. Al deze problemen hebben de garages
huiverig gemaakt de koelvloeistof te verversen. Vaak ontbreekt de tijd om het verversen
zorgvuldig uit te voeren. Daardoor vermengen zich de nieuwe en oude koelvloeistoffen. Als
die verschillende additievenpakketten hebben, kunnen er ongewenste chemische reacties
optreden die kankerverwekkende stoffen vormen.als na enkele jaren een radiateur of een
koppakking bezwijkt, is de oorzaak vaak niet te achterhalen en wordt degene die de reparatie uitvoert blootgesteld aan een gevaarlijke koelvloeistof. Gelukkig is aan deze ongewenste
situatie een eind gekomen.Sinds enkele jaren bestaat er een koelvloeistof met een geheel
nieuw organisch additievenpakket dat door Texaco is ontwikkeld. Deze koelvloeistof mag
de gehele levensduur van de auto, 14 jaar, blijven zitten, op voorwaarde dat er alleen met
deze vloeistof wordt bijgevuld. Deze nieuwe koelvloeistof wordt inmiddels door een aantal
koelvloeistoffabrikanten op de markt gebracht, meestal met de aanduiding LL van LongLife
op de verpakking. Deze vloeistoffen kunnen ook in oudere motoren worden toegepast, mits
het koelsysteem op de juiste wijze wordt ververst. Omdat de nieuwe koelvloeistof niet vanaf
nieuw in het koelsysteem heeft gezeten, adviseren de leveranciers meestal een verversingstermijn van vijf jaar. Dat is ongeveer tweemaal zo lang als met de gebruikelijke koelvloeistof, terwijl de prijs per liter zo’n fl 8,50 bedraagt, slechts fl 1,00 tot fl 1,50 meer dan
voor gewone koelvloeistof. Het voorkomen van corrosie speelt een steeds grotere rol, omdat er steeds meer aluminium wordt toegepast, niet alleen voor de motoren, maar ook voor
de radiateurs. Dit materiaal bespaart gewicht en zorgt daardoor voor een lager brandstofverbruik. Zolang de auto in de garantie zit, is het raadzaam de koelvloeistofop tijd te laten
verversen en daarbij de originele, dus door de autofabrikant voorgeschreven, koelvloeistof
te gebruiken.
Verversingsprocedure:
•
Koelvloeistof inclusief kachelradiateur aftappen
•
Blaas met perslucht via expansievat de motor leeg
•
Sluit het koelsysteem af
•
Vul het systeem met schoon water en laat de motor twee minuten lopen
•
Tap het systeem af en blaas de motor leeg
•
Sluit het koelsysteem af
•
Vul het systeem met de nieuwe koelvloeistof
•
Draai de motor rustig warm
•
Ontlucht het systeem
•
Vul het systeem bij geopende thermostyaat, dus bij warme motor tot het maximum
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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
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GESCHIEDENIS
In deze Paper Snake het eerste deel van de geschiedenis van de Cobra.
1
De AC Cobra was beroemd om zijn brute kracht.
Een V8 van Ford met 425 pk, in combinatie met
een zeer licht chassis, stond garant voor een
adembenemende acceleratie. Maar de Cobra
begon zijn loopbaan als een kleine Britse roadster waarvoor slechts matige belangstelling bestond.
2
In 1953 ging het slecht met de firma AC. John Tojeiro en David Cliff besloten een
snelle roadster te ontwerpen, voorzien van een motor van Bristol. Cliff racete in zijn
vrije tijd met een MG Cooper, waarvan hij de carrosserie zelf had ontworpen. Hij
was geinspireerd door de magnifieke Ferrari 166 MM van 1949, met een koetswerk
van Touring.
3
Britse voorvader
Cliff wilde nu iets snellers en had zijn oog laten vallen op een 6-cilindermotor in lijn
van Bristol van 2 liter, met een vermogen tot 155 pk. Cooper wilde geen chassis
voor hem bouwen, dus wendde Cliff zich tot de specialist David Tojeiro. Deze ontwierp een chassis dat bestond uit buizen die met elkaar een ladder vormden. Cliff
zette hier de lichte, mooi belijnde carrosserie van zijn MG Cooper op. De wagen
wekte de belangstelling van de directie van het kwijnende AC, de gebroeders Hurlock. Zij verzochten John Tojeiro om chassis te leveren die identiek waren aan die
van Cliffs wagen. Ze namen ook de carrosserie over. Alleen de 6-cilindermotor van
Bristol kon de broers niet bekoren. Ze hadden al een eigen 6-cilinder lijnmotor. Deze
krachtbron, voorzien van drie SU-carburateurs, ontwikkelde in zijn oorspronkelijke
vorm 85 pk, vervolgens 90 pk en leverde uiteindelijk 102 pk. In oktober 1953 verliet
de eerste wagen van de gebroeders Hurlock de werkplaats in Thames Ditton, onder
de naam AC Ace. Het bleek een aantrekkelijke auto, zowel vanwege de goede afwerking als de uitstekende prestaties. De wagen was alleen veel te duur, in vergelijking met de ook krachtige Austin-Healey en de Triumph.
4
Deze AC Cobra, die in
1963 door de fabriek (AC)
werd ingezet in de 24uursrace van Le Mans, eindigde met de equipe
Sanderson-Bolton als
zevende in het algemeen
klassement
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5 De kleine Cobra 289 in een Amerikaanse uitvoering met bumberrozetten en een verchroomde stang rondom de grille bij wijze van bumper.

6
TECHNISCH REGISTER
Merk:
Type:
Motor:
Cilinderinhoud:
Boring en slag:
Vermogen:
Carburatie:
Distributie:
Stroomverzorging:
Transmissie:
Banden:
Wielbasis:
Spoorbreedte:
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Gewicht:
Topsnelheid:

AC
Cobra 427
V8 met een blokhoek van 90°
6995 cc
107,69 x 96,01 mm
425 pk bij 6000 omw.min.
2 vierdubbele Holley carburateurs
1 centrale nokkenas
2 kleppen per cilinder
speciale stroomverdeler met contactpunten
4-versnellingsbak (Ford T/C)
185/70 x 15
228,6 cm
142,24 cm
396 cm
172 cm
124 cm
976 kg
280 km/u

7
ONTSTAAN VAN EEN LEGENDE
Het Amerikaanse tijdschrift Car Life publiceerde is mei 1962 een test van de eerste
Cobra 260.
De wagen werd geklokt met een topsnelheid van 246,177 km/u (153 mijlen per uur)
en trok van 0 tot 60 mijl (96,54 km/u) op in 4,8 seconden!
Het artikel vermeldde trouwhartig dat dit exemplaar was uitgerust met een geprepareerde motor met vier Weber-carburateurs, waardoor de krachtbron 335 pk
leverde in plaats van de standaard 250 pk, doch een kniesoor die daar op lette,
want deze cijfers waren een sensatie en de naam van Cobra was gevestigd.
Overigens was dit nog niets met wat de 427 in 1965 zou laten zien...
8
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Eerste flirt met Ford
In 1956 kwamen de gebroeders Hurlock eindelijk met een AC Ace die was uitgerust
met de
2-litermotor van Bristol, zoals oorspronkelijk ook bedoeld was. De 105 pk van deze
krachtbron maakte een topsnelheid van 200 km/u mogelijk en appelleerde aan de
zeer sportieve rijder. De motor was overigens erg betrouwbaar. Er reden dan ook al
snel exemplaren rond waarvan de motor was opgevoerd tot 150 pk. In 1957 werd
de auto uitgerust met schijfremmen. De AC met de Bristol-motor bleek goed voor de
nodige overwinningen. Helaas staakte de Bristol-fabriek in 1961 de productie van
deze 6-cilinder. Specialist Ken Rudd adviseerde om als alternatief de 6-cilinder van
90 pk van de Ford Zephyr te nemen. Rudd kende deze motor goed, hij had er al
competitieversies van gemaakt die 170 pk leverden. Desondanks kon deze variant
de herin-nering aan de Bristol-motor niet uitwissen en het succes was niet groot:
van eind 1961 tot oktober 1962 werden er maar 36 exemplaren gemaakt. Het lot
van de AC Ace leek hiermee bezegeld.
9
Hulp uit de VS
De AC Ace kon niettemin bogen op een uitstekende reputatie, want de wagens
hadden het met name goed gedaan in de 24-uursrace van Le Mans, waar ze in
1959 (toen de eindoverwinning ging naar Aston Martin) als 7de in het algemeen
klassement eindigden. Daarmee trokken de wagens de belang-stelling van een
zekere Carroll Shelby, die eind 1960 het racen had moeten staken vanwege een
zwak hart. Shelby nam zich daarop voor een eigen wedstrijdwagen te ontwikkelen
waar andere coureurs met een sterker hart mee naar de overwinning moesten
kunnen dingen. Hij ging daarom op zoek naar een goed chassis waar een grote
Amerikaanse V8 - met een enorm vermogen - in moest kunnen worden
aangebracht. De AC Bristol leek hem daartoe zeer geschikt. Daarna ging het er
alleen nog om de juiste motor te vinden. De kleine Britse firma meende dat dit
initiatief een uitweg zou zijn uit de problemen, en verklaarde zich bereid de
Amerikaan zoveel chassis te leveren als hij maar wenste, zodra hij ook zijn motor
had. Shelby slaagde er vervolgens in bij Ford de nieuwe V8 van 3,6 liter los te
peuteren, de Challenger, die volgens een geheel nieuw gietprocede werd
vervaardigd, wat inhield dat de krachtbron in gewicht vrijwel gelijk was aan de 6cilinder uit de Ford Zephyr. Helaas was het vermogen van 143 pk minder dan dat
van de Zephyr. Ford zag echter in het initiatief van de coureur uit Texas een goede
gelegenheid om de eigen autosportplannen te verwezenlijken, zodat de fabrikant
besloot om in plaats van de 3,6 liter waar Shelby op had gehoopt, hem een extra
krachtige versie te leveren waarvan de cilinderinhoud was vergroot tot 4,2 liter. Dit
kwam uiteraard als een aangename verrassing, want er was
sprake van een aanzienlijke vermogenswinst: met gelijk
gebleven gewicht beschikte Shelby nu ineens over 260 pk!
Deel 2 van de geschiedenis van de Cobra volgt
in de volgende Paper Snake
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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

Papersnake 6-2000

