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REDACTIONEEL
De Paper Snake is deze keer niet dik
vanwege het uitblijven van kopij van de
leden. Ik probeer normaal 24 of 28 pagina’s
te vullen maar deze keer ben ik op 20 blijven
steken. Ik hoop volgende keer op meer
inzendingen. Wellicht gaat u met de Cobra
op vakantie en kunt u daar een stukje van
schrijven. Misschien is iemand bereid om
een stukje te schrijven over het European
Cobra Weekend
Maar op de pagina’s die volgen zal vast wel
weer iets interessants staan.
Ik wil ook nog iedereen oproepen die van
plan is om naar het European Cobra
Weekend te komen, zich opeen of andere
manier te melden bij Piet Wijn. Dit kan door
middel van het inschrijfformulier dat bij de
vorige Paper Snake zat of via een e-mail.
Het e-mail adres kunt u vinden op pagina 12.

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.

Mickel Goossens

CCN behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten,
te veranderen of in het geheel niet te plaatsen.

Inhoudsopgave:
Blz.

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 kaft*
1 A4 min. 6x per jaar kleur binnenkant*
1 A4 min. 6x per jaar zwart/wit
½ A4 min. 6x per jaar zwart/wit
1 inlegvel max. 1 A4 zwart/wit
Internetlink**

ƒ 750,ƒ 600,ƒ 350,ƒ 200,ƒ 150,ƒ 100,-

*De kosten van de kleurenadvertenties is inclusief een
internetlink op de website van Cobra Club Nederland.

Bloesemrit
Geschiedenis deel 3
Varia
Drentherit
Rijden op Circuit Zandvoort
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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
Cobra manchetknopen per paar
Cobra Dasklem incl knoopsgatpin
CCN mesje

fl 20,fl 2,50
fl 25,fl 15,fl 7,50

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

fl 10,fl 25,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

Copijdata Paper Snake voor 2001
Paper Snake 4 23 juli
Paper Snake 5 15 oktober
Paper Snake 6 26 november

Of bij:
Pim Kuijpers
Kuijper.pim@zonnet.nl

** De internetlink kan alleen in combinatie met een A4
zwart/wit-advertentie

Bob Swift

Kleine advertenties in de rubriek Showroom zijn gratis voor
leden van de CCN.

&

Verzekering: Leden kunnen via de CCN hun Cobra
collectief laten verzekeren.

Pim Kuijper

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

Restaurant La Place
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5384393
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OPEN EN BLOOT

Het nieuwe clubpasje is in mijn brievenbus gevallen en ik ben er erg trots op. Mooi
werk jongens van ons bestuur. Nu hebben wij niet alleen een mooie Cobra om trots
op te zijn maar ook een mooie clubpas. Bedankt Cees Gerritsen van Brooker voor je
hulp. Voor de nieuwsgierigen onder jullie,de Cobra op de pas is eigendom van
Albert Vooren.
Begin mei waren wij in Duitsland. Een groep sportauto’s passeerde in de andere
richting. De eerste was een 289 Cobra met achter het stuur de trotse eigenaar. Op
zijn gezicht was “de Cobra verslaafde dromende glimlach”. Naast hem was een
vrouw helemaal in het leer gekleed. Zij straalde heel anders uit! Bekend gezicht?
Ik hoop dat het weekend van 21 en 22 juli in uw agenda rood omlijnd is! Dan vindt,
zoals u weet, het Europese Cobra weekend plaats. Op zaterdag 21 juli is het Circuit
Midland, naast het vliegveld Lelystad, door ons afgehuurd. Liefhebbers kunnen daar
sprinten, slalom en rondjes rijden of gewoon kijken. De Engelsen, Duitsers, Belgen,
Zweden, Noren, Zuid afrikanen, ze komen allemaal
Het zal niet leuk zijn als er weinig opkomst is uit Nederland.
Ik zal aanwezig zijn op het circuit en verblijf in het Mercure Hotel vanaf vrijdag
20 juli.
Wij zoeken nog leden die tijdens dit weekend willen assisteren. Als u daar tijd en zin
in heeft, meldt u dit dan even per telefoon of e-mail bij Piet Wijn.
Goodwood Engeland. De Swifty Snakers hebben het plan om het circuit te
Goodwood te rijden op 23 October 2001. Het circuit is afgehuurd door een vriend
van mijn Engelse broer en de bedoeling is om geld te verzamelen voor
kankeronderzoek. De opbrengst zal voor het ziekenhuis zijn, waar ons nichtje op 26
jarige leeftijd overleed. Er is gelimiteerd gratis verblijf voor geïnteresseerd
participanten.
Laat ons van u horen!!

Tel: 072-5814470,
FAX: 072-5814473
E-mail: swiftysnakers@planet.nl
Mobiel: 0627-057953
De Cobragroeten!
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COBRARIT

JULI
1
1
7
6,7,8
8
14
21 & 22
28 & 29

ARTONS OPEN DAG. Koop- en ruilonderdelen!
Pubmeeting “La Place”
Bloemertdag Zuidlaardermeer tel. 050-4091555
Goodwood Festival of Speed
Toerrit Twente Egbert en Tineke de Boer
Bloemschikken en barbecues maken in het Gooi bij Gert en Carla
EUROPEAN COBRA WEEKEND Circuit Midland, Lelystad
Cobra meeting Valtice, Czekoslavakia

AUGUSTUS
4
5
4 &5
13
18 & 19
18 & 19
27

Oldtimer festival Kampen
Pubmeeting “La Place”
Circuit Assen Seven en MG Club
HARC Zandvoort
Cobra 427 Cup Race Zandvoort
Internationale Zomer Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen
Sprintmeeting, Midland circuit, Lelystad.

SEPTEMBER
2
7,8,9
14,15,16
15 & 16
28,29,30

Pubmeeting “La Place”
Rolling Oldies Zwolle tel. 038-4607619
Goodwood revival Meeting, Goodwood, Sussex, Engeland
British Race Festival Zandvoort met Seven club en alles !
Kasteelweekend Hargimont, België

OKTOBER
6&7
7
20 & 21

Belgian Masters Zolder België
Pubmeeting “La Place”. Seizoensluiting.
Autotron Rosmalen FunCar 2001 show en beurs van Kitcars, hotrods,
replica’s, lowriders, custom cars, custom vans, trucks en streetmachines.

Uw contact: Piet Wijn evenementencoördinator:

072-5062429

ª 0653-750223
evenementen@cobraclub.nl
pietwijn@wish.net
piet.wijn@corusgroup.com
p.wijn@quicknet.nl
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Zondag 20 mei was het dan zover, de 4e bloesemrit van Pim Kuijper. Buiten scheen
enthousiast het zonnetje en er was geen wolkje aan de lucht. Dit weer hadden we
besteld. In opperbeste stemming ga ik op weg naar Beusichem. Bij de kruising A2A15 werd ik, zo mogelijk, nog vrolijker gestemd, toen ik werd vergezeld door de
eerste Cobra van Albert en z’n vrouw. We zijn naar het epicentrum gereden in
Beusichem, waar de organisator van de rit, Pim
Kuijper, zich pleegt te huisvesten. In Beusichem
aangekomen reden we achter nog een aantal Cobra’s
aan. Dit was de twee-eenheid Kees en Gert. Toen we
de straat in draaide waren we al met vijf Cobra’s en de
Super Seven van Jos van Strien. Jos werd vergezeld
door z’n dochter. We werden verwelkomd door Pim,
Marijke en Marije met een heerlijk bakje koffie en een
nieuw clublid, Dhr André Fitter uit Zuid-Afrika!!
(welkom bij de club). Toen we net zaten, hoorden we
in de verte een gebulder. Dit bleek de Cobra van
Anton en José Peters te zijn die vanaf de N320
richting Beusichem reed. Toen Anton de straat in
kwam rijden met zijn 454 bigblock begonnen alle
kopjes op tafel te trillen en toen wisten we dat ze
gearriveerd waren. Na wat te hebben geouwehoerd
(da’s brabantsch veur converseren) en te hebben gewacht op Henk Schwab en zijn
ega, was het tijd om de auto’s maar eens los te laten in de wei en zijn we begonnen
met de rit. Marije reed met pa mee en André reed met Kees mee. Piet had z’n
buurman meegenomen en zo waren alle Cobra’s weer gevuld. Zelf mocht ik met
Gert meerijden en dat vond ik natuurlijk wel vetgaaf
(excuses voor mijn taalgebruik). Nadat Gert eerst
een vuiltje uit de bougies had geblazen, wat gepaard
ging met heftige bewegeingen van het gaspedaal,
reden we bij Pim en Marijke de straat uit. We reden
veelal over dijkjes en mooie landweggetjes waar we
nog een andere autoclub tegenkwamen, namelijk de
Alfa romeo spider club. Het was mooi weer en de
opkomst was geweldig. De spiders bleven maar
komen. Na een anderhalf uur te hebben gereden,
kwam Hoornaar in zicht waar we gingen lunchen.
Nadat iedereen geparkeerd had kon ik even wat
foto’s nemen waarvan u hier het resultaat ziet.
Ondertussen was Marijke ook naar Hoornaar komen rijden en konden we gaan
bestellen. Eén blik op de kaart en het kwaad was weer geschied. Ik was gezwicht
voor een bordje saté met friet en dat bleek later ook de juiste keus. Na de buik weer
rond te hebben gegeten en een drankje te hebben verorberd, was het tijd om te
betalen en weer verder te gaan met de rit. We reden weer over de mooie dijkjes van
de Lek en de Linge en af en toe een landweggetje. Op één van die weggetjes
passeerden (toevallig?) we nog een tunnelbak waar natuurlijk even de akoestische
eigenschappen van de Cobra’s moeten worden getest.

5

Een kwestie van snelheid laten
afzakken en dan het gas erop. Pim
vond het ook nog nodig om op een
paar kruispunten het gas te vloeren
en er als een Cobra uit de
startblokken te vertrekken. Zo
genietend van de muziek dat zo’n V8
componeert en met het zonnetje op
m’n bol bekroop mij toch wel even het
Zwitserleven-gevoel. Als je het naar je
zin hebt, gaat de tijd meestal te snel
en we waren dan ook zo weer in de

DAX BENELUX
JOHN KOX

HOOGEIND 75

B-2321 HOOGSTRATEN

TEL/FAX: (03) 315.93.62

buurt van Beusichem. Daar hebben we
nog even bij Pim en Marijke in de tuin wat
gekeuveld en wat gedronken en toen was
het helaas weer tijd om afscheid te nemen
en aan de terugreis te beginnen. Alweer
een goed bestede dag. Iedereen bedankt
voor de gezelligheid en natuurlijk Pim voor
de mooie rit.
Mickel Goossens

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
6
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EVENEMENT
"Dutch Trackday Club" biedt rijplezier met de eigen auto op Circuit Park
Zandvoort
De opeenvolgende introducties van steeds snellere sportwagens en sedans en de
groeiende belangstelling voor bijzondere klassiekers, doet de vraag rijzen waar men in
ons land nog probleemloos van dat fraaie bezit kan genieten. Er zijn immers steeds
meer beperkingen door de drukte op de wegen, de verkeersdrempels en rotondes en
de intensieve snelheidscontroles.
Om te voorkomen dat eigenaren van deze auto's straks alleen nog maar in hun garages
kunnen mijmeren over vervlogen tijden, introduceert de Dutch Trackday Club dit jaar
voor het eerst op 11 en 12 augustus en 28 november een fantastisch alternatief in de
vorm van zgn. trackdays. Een nieuwe vorm van `vrij rijden' op Circuit Park Zandvoort,
waar liefhebbers hun auto's veiliger dan op de openbare weg en zonder de wet te
overtreden, de ruimte kunnen geven. Bij voldoende belangstelling zullen volgend jaar
meer dagen worden georganiseerd.

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

Geen wedstrijdelement
Op trackdays wordt in onderling op elkaar afgestemde groepen beurtelings op het
circuit gereden, overigens zonder enige vorm van wedstrijdelement. Het genieten van
de auto op een niveau waarvoor deze ooit bedoeld en gebouwd is, in een plezierige,
ongedwongen sfeer en temidden van gelijkgestemde liefhebbers, maakt deelname aan
deze dagen extra aantrekkelijk.
Veiligheid en rijtraining Trackdays staan alleen open voor leden van de Dutch
Trackdav Club. Lidmaatschap en inschrijving vooraf zijn verplicht. De club verzorgt de
administratie en de volledige organisatie van de dagen. Veiligheid staat voorop,
vandaar dat er verplichte rijders briefings worden gehouden en baanposten en
hulpdiensten paraat staan. Auto's worden vooraf ingedeeld in klassen en er zijn strikte
regels voor het inhalen. De club biedt ook de mogelijkheid om tegen betaling speciale
circuittrainingen te volgen.
Deelname en eisen aan auto's Er zijn drie klassen: Modern: sportwagens/snelle
sedans, Klassiek: sportwagens/bijzondere sedans en Sport: ex race- en rally-wagens.
Formulewagens zijn niet toegestaan. Er kunnen maximaal 100 auto's per dag meedoen,
welke moeten beschikken over een deugdelijk uitlaatsysteem en in een goede
technische staat moeten verkeren. Gebruik van racebanden is toegestaan. Een
kuipstoel met 4-puntsgordel wordt geadviseerd, evenals een (niet verplichte) rolkooi.
Een helm is verplicht en het dragen van een brandvrije race overall met bijpassende
schoenen en handschoenen wordt aanbevolen.
De kosten De kosten voor het lidmaatschap bedragen fl. 300,- voor een heel jaar (dit
jaar fl. 150,-) en voor het rijden zelf fl. 475,- voor de gehele dag. Deze bedragen gelden
inclusief BTW.
Nadere informatie en aanmelden
Voor geïnteresseerden ligt een informatiepakket met inschrijfformulier klaar. Aanmelden
bij de Dutch Trackday Club, p/a Circuit Park Zandvoort, Postbus 132, 2040 AC
Zandvoort, t.a.v. Pim Kisjes. Tel.: 023-5740713, fax: 023-5740781,
e-mail: p.kisiesncpz.nl
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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
7

GESCHIEDENIS, Deel 3

COBRARIT
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Steeds meer vermogen.
Toen er van de 260 exact 75 exemplaren waren gebouwd, werd het type opgevolgd
door de 289. De reden hiervan was dat Ford vanaf dat moment motoren kon leveren
van 4,7 liter (4736 cc om precies te zijn) die in de standaardversie 271 pk leverden,
maar in wedstrijdvorm 380 pk konden voortbrengen, tegen `slechts' 320 pk voor de
260. Deze nieuwe 289 werd geproduceerd tot het najaar van 1964,toen de Cobra
opklom tot regionen waar de makers van de kleine AC nooit van hadden durven
dromen. Vanaf dat moment werd de wagen namelijk uitgerust met een `big block',
een V8 van 4,7 liter die reeds in straat versie 425 pk leverde, en in
wedstrijduitvoering goed bleek voor maar liefst 485 pk. Daarmee was de geboorte
van de echte Cobra een feit. De wagen werd grondig gemodificeerd en kreeg een
achterwielophanging die bestond uit triangels die de bladveren vervingen, terwijl
verder het hele chassis aanzienlijk werd verstevigd om de immense hoeveelheid
pk's aan te kunnen. Wat de carrosserie betreft, die onderging een uitbundige
`bodybuildingkuur', om plaats te kunnen bieden aan de enorme velgen en zeer
brede banden die nodig waren om het monsterachtige vermogen op de weg te
kunnen overbrengen. De pk/gewichtsverhouding was 2 kilo per pk - een
sensationele waarde! De wagen trok van 0 tot 100 km/u in nog geen 4 seconden,
terwijl de kilometer met staande start in 22,5 seconde werd afgelegd! Er was in
geen velden of wegen een rivaal te bekennen die hier ook maar in de verste verte
aan kon tippen.

TOERRIT DRENTHE
OP ZONDAG 8 JULI 2001
Op zondag 8 juli 2001 wordt voor de tweede maal een toerrit door het
verrassend mooie Drentse land gehouden. Drenthe is uitermate rijk bedeeld
aan natuurschoon met prachtige oude dorpen. Wij brengen u door het bos, langs
de vennen, de riviertjes met hun stroomdal, over de heide, langs groene weiden
en esdorpen met hun brinken en Saskische boerderijen. De route is 130
kilometer lang.
We starten in Spier bij het hotel Van der Valk Spier-Dwingelo gelegen nabij de
A-28, afslag nr. 29. U bent vanaf 10.00 uur van harte welkom. Spier ligt circa 10
km ten noorden van Hoogeveen. Om circa 11.00 uur gaan we vertrekken. U
kunt de route geheel zelfstandig rijden. U krijgt namelijk routekaarten waarop
deze tocht is aangegeven. Mocht het mis gaan, dan kunt u altijd de route terug
vinden. Ongeveer halverwege de route steken we aan om de lunch te gebruiken.
We vervolgen onze route na anderhalf uur daar verpoost te hebben. We sluiten
om circa 16.30 uur de route af in het prachtige dorpje Dwingelo wederom op de
prachtige Brink bij Hotel Wesselink. Vanaf dit dorp is het 8 km rijden naar de
snelweg voor richtingen Hoogeveen / Zwolle of Groningen.
Kom het prachtige Drenthe bewonderen.
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Het dashboard van deze
289 in straat versie is
stereotiep voor alle
Cobra's: kleine ronde
meters, gevat in chroom,
en een zeer simpel, met
leer bekleed paneel.
Alleen de lichte tint van
het leer en het geheel in
zwart uitgevoerde
stuurwiel zijn niet
authentiek.

Wil je deze tocht meerijden, kom spontaan naar Spier. Alhoewel een telefoontje
of fax vooraf, om ons van je deelname te verwittigen, is prettig.
Dus tot ziens op 8 juli a.s. in Spier!
Met groeten van Cobra naar Cobra
Egbert de Boer en Tineke Roemeling
Zandlust 10
9482 WJ Tynaarlo
tel. 0592-54 39 71
fax 0592-54 17 55
mobiel 06-18 96 84 51
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De prijzen in 1963.
AC Cobra 289 (4, 7 liter/271 pk): 35.500 gulden
Aston Martin DB4 Vantage (4 liter/325 pk): 55.250 gulden
Ferrari 250 GTE (3 liter/264 pk): 42.900 gulden
Jaguar E-Type (4 liter/255 pk): 28.700 gulden
Lamborghini 350 GT (3,5 liter/270 pk): 55.000 gulden

Adres gegevens startplaats:
Van der Valk Hotel Spier-Dwingelo
Oude Postweg 8
9417 TG Spier
tel. 0593-56 28 11
fax 0593-56 26 67

8
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VARIA
Zoals u wellicht al hebt gezien op onze website heeft u voor de tips een loginnaam
en password nodig. Deze zijn:
Loginnaam: DrivingaCobra
Password:Itsawayofliving
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De eerste AC Ace had een stuurinrichting met tandheugelsysteem. Op de AC Bristol
en de AC met de motor van de Ford Zephyr werd dit systeem vervangen door een
worm- en rolstuurinrichting, terwijl voor de Cobra 289 en 427 weer werd
teruggegrepen op het tandheugelsysteem.
22
De AC Cobra kwam tot stand doordat in een klassieke, van oorsprong Britse
roadster van een klein en tamelijk onbekend merk een V8 werd gezet die afkomstig
was van de Ford Motor Company. Dit krachtige type `427' maakte van de wagen
een sportmachine die alleen te berijden was door zeer ervaren bestuurders.

Doe er uw voordeel mee!!
Als u zelf nog tips of trucs heeft. Dan kunt u die sturen naar Piet Wijn die er
vervolgens voor zorgt dat uw tips en/of trucs op onze website komen te staan.
Piet wijn is te bereiken via de volgende e-mailadressen:

23
Het enorme luchtfilter (in Frankrijk `camembert' genoemd) moest lucht voeren naar
de enkele 4-voudige Holley-carburateur (type 715) op de 289, of naar de twee
viervoudige Holley-carburateurs (van het type 600) op de 427.

evenementen@cobraclub.nl
pietwijn@wish.net
piet.wijn@corusgroup.com
p.wijn@quicknet.nl
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Productiecijfers.

Texaco verkoopt via haar tankstations een handige gids waar alle LPG-tankstations
van Europa in staan. Deze gids kost fl 24,95.
GB Trading importeert The Trap.
The Trap is een antidiefstalsysteem dat binnen vijf tellen geinstalleerd is. De enige
vereiste is dat er een radio-cassettespeler aan boord van de te beveiligen auto moet
zijn. Het alarm braakt meer dan 130 Db herrie uit. 120 Db is de pijngrens. Het ding
kost maar fl 98,- en voor informatie kunt u bellen met 036-5226373 of www.gbt.nl
Als u van plan bent om mee te doen of te komen kijken bij ons European cobra
Weekend, wilt u dit dan laten weten aan onze evenemetencoördinator Piet Wijn. Dit
in verband met de inkoop van eten en drinken voor de barbecue die na het
evenement op het circuit in Lelystad wordt gehouden.

Cobra Mk 1 (260):
Februari 1962 tot begin 1963:
75 exemplaren, waarvan 14 in wedstrijdversie.
Cobra Mk II (289):
Begin 1963 tot oktober 1964:
579 exemplaren, waarvan 64 in wedstrijdversie.
Cobra Mk III (427):
Oktober 1964 tot december 1966:
260 exemplaren, plus 55 in wedstrijdversie.
Totaal: 969 exemplaren.

072-5062429

ª 0653-750223
De lokatie voor de barbecue is gewijzigd. Dit zou aanvankelijk hebben
plaatsgevonden bij de Scouting van Lelystad maar wegens omstandigheden kan dit
niet doorgaan. We hebben nu een nieuwe lokatie gevonden. Dit ligt op 20-25
minuten van het circuit af. De adresgegevens zijn:
Goossens Flevoplant
Enserweg 9
8307 PJ Ens (Flevoland, Noordoostpolder)
Er is voldoende parkeergelegenheid. Tevens kunnen we buiten barbecuen. Bij
onverhoopt slecht weer kunnen we naar binnen.
Wie heeft een partytent waar we zaterdag gebruik van mogen maken? Als u bereid
bent om uw partytent beschikbaar te stellen, neemt u dan contact op met Piet Wijn.
12
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Zelfs van achteren is een 289 (zie foto)
makkelijk te onderscheiden van een 427.
De opgepompte spatborden van de 427
laten geen ruimte voor twijfel. De
verchroomde stangen die als bumper
dienen en aan de voorzijde waren
aangebracht, konden worden besteld uit
het omvangrijke pakket van accessoires
waarmee de Cobra naar eigen smaak
kon worden aangekleed.

9
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`Krachtig; `gespierd ; `snel Dit zijn termen die al gauw worden geassocieerd met de
legendarische brute kracht waaraan de Cobra zijn reputatie te danken had.
De carrosserie van de AC Ace en de Cobra was, met het oog op
gewichtsbesparing, geheel uitgevoerd in aluminium en bevestigd op een
ladderchassis. Voor de 426 werden langslegger gebruikt die bestonden uit buizen
van 100 mm doorsnede, terwijl de andere uitvoeringen van de Cobra en de Ace
daarvoor buizen hadden met een diameter van 76 mm.
De spaakwielen die nog op de Cobra 260 en 289 hadden gezeten, waren niet in
staat het grote vermogen en het koppel van de 7-liter V8-motor te verwerken.
Daarom werden - zoals op alle sportwagens uit die tijd - de toen net uitgevonden en
veel sterkere lichtmetalen velgen toegepast
Sommige exemplaren van de Cobra waren uitgerust met carburateurs van het
Italiaanse merk Weber waar we hier vier dubbele carburateurs van zien -in plaats
van de standaard Holley-carburateurs. De versnellingsbak was een Borg Warner
T70 met vier overbrengingen (op de 289), terwijl op de 427 een 4-versnellingsbak
van Ford, de T/C, werd gebruikt. Beide versies waren uitgerust met een
enkelvoudige droge plaatkoppeling van Ford.
De voor- en achterwielophanging op de AC Ace, de Cobra 260 en de Cobra 289
was gezien de toepassing van bladveren bijna antiek to noemen. De 427
daarentegen werd zowel voor als achter voorzien van een wielophanging met
triangels, een veel efficientere oplossing.

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.
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De voorzijde van deze
Cobra, waar de
oorspronkelijke
bumperrozetten zijn
vervangen door haken om de
wagen snel uit de berm te
kunnen trekken, verraadt dat
het hier om een
wedstrijdexemplaar gaat:
een 427 met een extra
luchtinlaat onder de grille.

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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VARIA
Zoals u wellicht al hebt gezien op onze website heeft u voor de tips een loginnaam
en password nodig. Deze zijn:
Loginnaam: DrivingaCobra
Password:Itsawayofliving
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De eerste AC Ace had een stuurinrichting met tandheugelsysteem. Op de AC Bristol
en de AC met de motor van de Ford Zephyr werd dit systeem vervangen door een
worm- en rolstuurinrichting, terwijl voor de Cobra 289 en 427 weer werd
teruggegrepen op het tandheugelsysteem.
22
De AC Cobra kwam tot stand doordat in een klassieke, van oorsprong Britse
roadster van een klein en tamelijk onbekend merk een V8 werd gezet die afkomstig
was van de Ford Motor Company. Dit krachtige type `427' maakte van de wagen
een sportmachine die alleen te berijden was door zeer ervaren bestuurders.

Doe er uw voordeel mee!!
Als u zelf nog tips of trucs heeft. Dan kunt u die sturen naar Piet Wijn die er
vervolgens voor zorgt dat uw tips en/of trucs op onze website komen te staan.
Piet wijn is te bereiken via de volgende e-mailadressen:
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Het enorme luchtfilter (in Frankrijk `camembert' genoemd) moest lucht voeren naar
de enkele 4-voudige Holley-carburateur (type 715) op de 289, of naar de twee
viervoudige Holley-carburateurs (van het type 600) op de 427.

evenementen@cobraclub.nl
pietwijn@wish.net
piet.wijn@corusgroup.com
p.wijn@quicknet.nl
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Productiecijfers.

Texaco verkoopt via haar tankstations een handige gids waar alle LPG-tankstations
van Europa in staan. Deze gids kost fl 24,95.
GB Trading importeert The Trap.
The Trap is een antidiefstalsysteem dat binnen vijf tellen geinstalleerd is. De enige
vereiste is dat er een radio-cassettespeler aan boord van de te beveiligen auto moet
zijn. Het alarm braakt meer dan 130 Db herrie uit. 120 Db is de pijngrens. Het ding
kost maar fl 98,- en voor informatie kunt u bellen met 036-5226373 of www.gbt.nl
Als u van plan bent om mee te doen of te komen kijken bij ons European cobra
Weekend, wilt u dit dan laten weten aan onze evenemetencoördinator Piet Wijn. Dit
in verband met de inkoop van eten en drinken voor de barbecue die na het
evenement op het circuit in Lelystad wordt gehouden.

Cobra Mk 1 (260):
Februari 1962 tot begin 1963:
75 exemplaren, waarvan 14 in wedstrijdversie.
Cobra Mk II (289):
Begin 1963 tot oktober 1964:
579 exemplaren, waarvan 64 in wedstrijdversie.
Cobra Mk III (427):
Oktober 1964 tot december 1966:
260 exemplaren, plus 55 in wedstrijdversie.
Totaal: 969 exemplaren.

072-5062429

ª 0653-750223
De lokatie voor de barbecue is gewijzigd. Dit zou aanvankelijk hebben
plaatsgevonden bij de Scouting van Lelystad maar wegens omstandigheden kan dit
niet doorgaan. We hebben nu een nieuwe lokatie gevonden. Dit ligt op 20-25
minuten van het circuit af. De adresgegevens zijn:
Goossens Flevoplant
Enserweg 9
8307 PJ Ens (Flevoland, Noordoostpolder)
Er is voldoende parkeergelegenheid. Tevens kunnen we buiten barbecuen. Bij
onverhoopt slecht weer kunnen we naar binnen.
Wie heeft een partytent waar we zaterdag gebruik van mogen maken? Als u bereid
bent om uw partytent beschikbaar te stellen, neemt u dan contact op met Piet Wijn.
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Steeds meer vermogen.
Toen er van de 260 exact 75 exemplaren waren gebouwd, werd het type opgevolgd
door de 289. De reden hiervan was dat Ford vanaf dat moment motoren kon leveren
van 4,7 liter (4736 cc om precies te zijn) die in de standaardversie 271 pk leverden,
maar in wedstrijdvorm 380 pk konden voortbrengen, tegen `slechts' 320 pk voor de
260. Deze nieuwe 289 werd geproduceerd tot het najaar van 1964,toen de Cobra
opklom tot regionen waar de makers van de kleine AC nooit van hadden durven
dromen. Vanaf dat moment werd de wagen namelijk uitgerust met een `big block',
een V8 van 4,7 liter die reeds in straat versie 425 pk leverde, en in
wedstrijduitvoering goed bleek voor maar liefst 485 pk. Daarmee was de geboorte
van de echte Cobra een feit. De wagen werd grondig gemodificeerd en kreeg een
achterwielophanging die bestond uit triangels die de bladveren vervingen, terwijl
verder het hele chassis aanzienlijk werd verstevigd om de immense hoeveelheid
pk's aan te kunnen. Wat de carrosserie betreft, die onderging een uitbundige
`bodybuildingkuur', om plaats te kunnen bieden aan de enorme velgen en zeer
brede banden die nodig waren om het monsterachtige vermogen op de weg te
kunnen overbrengen. De pk/gewichtsverhouding was 2 kilo per pk - een
sensationele waarde! De wagen trok van 0 tot 100 km/u in nog geen 4 seconden,
terwijl de kilometer met staande start in 22,5 seconde werd afgelegd! Er was in
geen velden of wegen een rivaal te bekennen die hier ook maar in de verste verte
aan kon tippen.

TOERRIT DRENTHE
OP ZONDAG 8 JULI 2001
Op zondag 8 juli 2001 wordt voor de tweede maal een toerrit door het
verrassend mooie Drentse land gehouden. Drenthe is uitermate rijk bedeeld
aan natuurschoon met prachtige oude dorpen. Wij brengen u door het bos, langs
de vennen, de riviertjes met hun stroomdal, over de heide, langs groene weiden
en esdorpen met hun brinken en Saskische boerderijen. De route is 130
kilometer lang.
We starten in Spier bij het hotel Van der Valk Spier-Dwingelo gelegen nabij de
A-28, afslag nr. 29. U bent vanaf 10.00 uur van harte welkom. Spier ligt circa 10
km ten noorden van Hoogeveen. Om circa 11.00 uur gaan we vertrekken. U
kunt de route geheel zelfstandig rijden. U krijgt namelijk routekaarten waarop
deze tocht is aangegeven. Mocht het mis gaan, dan kunt u altijd de route terug
vinden. Ongeveer halverwege de route steken we aan om de lunch te gebruiken.
We vervolgen onze route na anderhalf uur daar verpoost te hebben. We sluiten
om circa 16.30 uur de route af in het prachtige dorpje Dwingelo wederom op de
prachtige Brink bij Hotel Wesselink. Vanaf dit dorp is het 8 km rijden naar de
snelweg voor richtingen Hoogeveen / Zwolle of Groningen.
Kom het prachtige Drenthe bewonderen.
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Het dashboard van deze
289 in straat versie is
stereotiep voor alle
Cobra's: kleine ronde
meters, gevat in chroom,
en een zeer simpel, met
leer bekleed paneel.
Alleen de lichte tint van
het leer en het geheel in
zwart uitgevoerde
stuurwiel zijn niet
authentiek.

Wil je deze tocht meerijden, kom spontaan naar Spier. Alhoewel een telefoontje
of fax vooraf, om ons van je deelname te verwittigen, is prettig.
Dus tot ziens op 8 juli a.s. in Spier!
Met groeten van Cobra naar Cobra
Egbert de Boer en Tineke Roemeling
Zandlust 10
9482 WJ Tynaarlo
tel. 0592-54 39 71
fax 0592-54 17 55
mobiel 06-18 96 84 51
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De prijzen in 1963.
AC Cobra 289 (4, 7 liter/271 pk): 35.500 gulden
Aston Martin DB4 Vantage (4 liter/325 pk): 55.250 gulden
Ferrari 250 GTE (3 liter/264 pk): 42.900 gulden
Jaguar E-Type (4 liter/255 pk): 28.700 gulden
Lamborghini 350 GT (3,5 liter/270 pk): 55.000 gulden

Adres gegevens startplaats:
Van der Valk Hotel Spier-Dwingelo
Oude Postweg 8
9417 TG Spier
tel. 0593-56 28 11
fax 0593-56 26 67
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EVENEMENT
"Dutch Trackday Club" biedt rijplezier met de eigen auto op Circuit Park
Zandvoort
De opeenvolgende introducties van steeds snellere sportwagens en sedans en de
groeiende belangstelling voor bijzondere klassiekers, doet de vraag rijzen waar men in
ons land nog probleemloos van dat fraaie bezit kan genieten. Er zijn immers steeds
meer beperkingen door de drukte op de wegen, de verkeersdrempels en rotondes en
de intensieve snelheidscontroles.
Om te voorkomen dat eigenaren van deze auto's straks alleen nog maar in hun garages
kunnen mijmeren over vervlogen tijden, introduceert de Dutch Trackday Club dit jaar
voor het eerst op 11 en 12 augustus en 28 november een fantastisch alternatief in de
vorm van zgn. trackdays. Een nieuwe vorm van `vrij rijden' op Circuit Park Zandvoort,
waar liefhebbers hun auto's veiliger dan op de openbare weg en zonder de wet te
overtreden, de ruimte kunnen geven. Bij voldoende belangstelling zullen volgend jaar
meer dagen worden georganiseerd.

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

Geen wedstrijdelement
Op trackdays wordt in onderling op elkaar afgestemde groepen beurtelings op het
circuit gereden, overigens zonder enige vorm van wedstrijdelement. Het genieten van
de auto op een niveau waarvoor deze ooit bedoeld en gebouwd is, in een plezierige,
ongedwongen sfeer en temidden van gelijkgestemde liefhebbers, maakt deelname aan
deze dagen extra aantrekkelijk.
Veiligheid en rijtraining Trackdays staan alleen open voor leden van de Dutch
Trackdav Club. Lidmaatschap en inschrijving vooraf zijn verplicht. De club verzorgt de
administratie en de volledige organisatie van de dagen. Veiligheid staat voorop,
vandaar dat er verplichte rijders briefings worden gehouden en baanposten en
hulpdiensten paraat staan. Auto's worden vooraf ingedeeld in klassen en er zijn strikte
regels voor het inhalen. De club biedt ook de mogelijkheid om tegen betaling speciale
circuittrainingen te volgen.
Deelname en eisen aan auto's Er zijn drie klassen: Modern: sportwagens/snelle
sedans, Klassiek: sportwagens/bijzondere sedans en Sport: ex race- en rally-wagens.
Formulewagens zijn niet toegestaan. Er kunnen maximaal 100 auto's per dag meedoen,
welke moeten beschikken over een deugdelijk uitlaatsysteem en in een goede
technische staat moeten verkeren. Gebruik van racebanden is toegestaan. Een
kuipstoel met 4-puntsgordel wordt geadviseerd, evenals een (niet verplichte) rolkooi.
Een helm is verplicht en het dragen van een brandvrije race overall met bijpassende
schoenen en handschoenen wordt aanbevolen.
De kosten De kosten voor het lidmaatschap bedragen fl. 300,- voor een heel jaar (dit
jaar fl. 150,-) en voor het rijden zelf fl. 475,- voor de gehele dag. Deze bedragen gelden
inclusief BTW.
Nadere informatie en aanmelden
Voor geïnteresseerden ligt een informatiepakket met inschrijfformulier klaar. Aanmelden
bij de Dutch Trackday Club, p/a Circuit Park Zandvoort, Postbus 132, 2040 AC
Zandvoort, t.a.v. Pim Kisjes. Tel.: 023-5740713, fax: 023-5740781,
e-mail: p.kisiesncpz.nl
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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
7

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 4-2001
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JULI
1
1
7
6,7,8
8
14
21 & 22
28 & 29

ARTONS OPEN DAG. Koop- en ruilonderdelen!
Pubmeeting “La Place”
Bloemertdag Zuidlaardermeer tel. 050-4091555
Goodwood Festival of Speed
Toerrit Twente Egbert en Tineke de Boer
Bloemschikken en barbecues maken in het Gooi bij Gert en Carla
EUROPEAN COBRA WEEKEND Circuit Midland, Lelystad
Cobra meeting Valtice, Czekoslavakia

AUGUSTUS
4
5
4 &5
13
18 & 19
18 & 19
27

Oldtimer festival Kampen
Pubmeeting “La Place”
Circuit Assen Seven en MG Club
HARC Zandvoort
Cobra 427 Cup Race Zandvoort
Internationale Zomer Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen
Sprintmeeting, Midland circuit, Lelystad.

SEPTEMBER
2
7,8,9
14,15,16
15 & 16
28,29,30

Pubmeeting “La Place”
Rolling Oldies Zwolle tel. 038-4607619
Goodwood revival Meeting, Goodwood, Sussex, Engeland
British Race Festival Zandvoort met Seven club en alles !
Kasteelweekend Hargimont, België

OKTOBER
6&7
7
20 & 21

Belgian Masters Zolder België
Pubmeeting “La Place”. Seizoensluiting.
Autotron Rosmalen FunCar 2001 show en beurs van Kitcars, hotrods,
replica’s, lowriders, custom cars, custom vans, trucks en streetmachines.

Uw contact: Piet Wijn evenementencoördinator:

072-5062429

ª 0653-750223
evenementen@cobraclub.nl
pietwijn@wish.net
piet.wijn@corusgroup.com
p.wijn@quicknet.nl
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Zondag 20 mei was het dan zover, de 4e bloesemrit van Pim Kuijper. Buiten scheen
enthousiast het zonnetje en er was geen wolkje aan de lucht. Dit weer hadden we
besteld. In opperbeste stemming ga ik op weg naar Beusichem. Bij de kruising A2A15 werd ik, zo mogelijk, nog vrolijker gestemd, toen ik werd vergezeld door de
eerste Cobra van Albert en z’n vrouw. We zijn naar het epicentrum gereden in
Beusichem, waar de organisator van de rit, Pim
Kuijper, zich pleegt te huisvesten. In Beusichem
aangekomen reden we achter nog een aantal Cobra’s
aan. Dit was de twee-eenheid Kees en Gert. Toen we
de straat in draaide waren we al met vijf Cobra’s en de
Super Seven van Jos van Strien. Jos werd vergezeld
door z’n dochter. We werden verwelkomd door Pim,
Marijke en Marije met een heerlijk bakje koffie en een
nieuw clublid, Dhr André Fitter uit Zuid-Afrika!!
(welkom bij de club). Toen we net zaten, hoorden we
in de verte een gebulder. Dit bleek de Cobra van
Anton en José Peters te zijn die vanaf de N320
richting Beusichem reed. Toen Anton de straat in
kwam rijden met zijn 454 bigblock begonnen alle
kopjes op tafel te trillen en toen wisten we dat ze
gearriveerd waren. Na wat te hebben geouwehoerd
(da’s brabantsch veur converseren) en te hebben gewacht op Henk Schwab en zijn
ega, was het tijd om de auto’s maar eens los te laten in de wei en zijn we begonnen
met de rit. Marije reed met pa mee en André reed met Kees mee. Piet had z’n
buurman meegenomen en zo waren alle Cobra’s weer gevuld. Zelf mocht ik met
Gert meerijden en dat vond ik natuurlijk wel vetgaaf
(excuses voor mijn taalgebruik). Nadat Gert eerst
een vuiltje uit de bougies had geblazen, wat gepaard
ging met heftige bewegeingen van het gaspedaal,
reden we bij Pim en Marijke de straat uit. We reden
veelal over dijkjes en mooie landweggetjes waar we
nog een andere autoclub tegenkwamen, namelijk de
Alfa romeo spider club. Het was mooi weer en de
opkomst was geweldig. De spiders bleven maar
komen. Na een anderhalf uur te hebben gereden,
kwam Hoornaar in zicht waar we gingen lunchen.
Nadat iedereen geparkeerd had kon ik even wat
foto’s nemen waarvan u hier het resultaat ziet.
Ondertussen was Marijke ook naar Hoornaar komen rijden en konden we gaan
bestellen. Eén blik op de kaart en het kwaad was weer geschied. Ik was gezwicht
voor een bordje saté met friet en dat bleek later ook de juiste keus. Na de buik weer
rond te hebben gegeten en een drankje te hebben verorberd, was het tijd om te
betalen en weer verder te gaan met de rit. We reden weer over de mooie dijkjes van
de Lek en de Linge en af en toe een landweggetje. Op één van die weggetjes
passeerden (toevallig?) we nog een tunnelbak waar natuurlijk even de akoestische
eigenschappen van de Cobra’s moeten worden getest.
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EVENEMENT

Zaterdag 18 en zondag 19 augustus op Autotron
Zomer Oldtimerbeurs ontmoetingsplek voor breed publiek
ROSMALEN – Toen Autotron enkele jaren geleden de eerste Zomer Oldtimerbeurs
op de activiteitenkalender zette, gebeurde dit met enige terughoudendheid. Zou een
oldtimerbeurs in augustus wel voldoende belangstelling trekken? Is de handel
geïnteresseerd in een beurs in deze tijd van het jaar. En hoe denkt de consument
daarover? Na die eerste Zomer Oldtimerbeurs waren alle vraagtekens verdwenen:
de belangstelling was groot. Reden waarom er ook dit jaar op zaterdag 18 en
zondag19 augustus weer een zomerhappening op de rol staat.
Beursmanager Theo van Delft kijkt reikhalzend naar half augustus uit. “De
Zomerbeurs is uitgegroeid tot een ware reünie van bezitters en liefhebbers van
oldtimers. Het is ongetwijfeld één van de gezelligste beurzen die op Autotron
worden gehouden. Daarom is het evenement ook zo in trek bij mensen die zelf geen
klassieker in de garage hebben staan. De sfeer is altijd optimaal. Een bezoek aan
de beurs is bovendien perfect te combineren met een paar onvergetelijke uurtjes in
ons attractiepark.”
Op ongedwongen wijze bieden handelaren in ruim driehonderdvijftig stands de
meest uiteenlopende oldtimeronderdelen en –accessoires te koop aan: van potjes
poets tot accu’s en van koplamp tot zuigerveer. De bezitters van een klassieke
automobiel grijpen de zomerbeurs aan om met gelijkgestemden breed uit te wijden
over de tochten die zij met hun pronkjuweel dit jaar al hebben gemaakt en welke er
voor het naseizoen nog op de agenda staan. Ook wordt van de mogelijkheid gebruik
gemaakt om in een van de stands nog even een onderdeeltje op de kop te tikken,
dat hoognodig aan vervanging toe is.
Naast de tjokvolle accessoires- en onderdelenstands vormen de oldtimers een
prachtig schouwspel. In de openlucht staan ruim driehonderd “oudjes” op een
nieuwe eigenaar te wachten. Er worden klassiekers te koop aangeboden waarmee
de nieuwe eigenaar als het ware zo de Autotron-poort uit kan rijden. Er worden
echter ook exemplaren aangevoerd waarvan de niet-kenner zich met een frons in
het voorhoofd zal afvragen of dit ongerestaureerde voertuig ooit nog asfalt onder de
wielen zal voelen.
De Zomer Oldtimerbeurs is zaterdag 18 en zondag 19 augustus geopend van
10.00 tot 17.00 uur.
De entreeprijs (incl. attractiepark) bedraagt voor volwassenen 21,50 gulden,
kinderen van 4 tot 12 jaar betalen 17,50 gulden.
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OPEN EN BLOOT

Het nieuwe clubpasje is in mijn brievenbus gevallen en ik ben er erg trots op. Mooi
werk jongens van ons bestuur. Nu hebben wij niet alleen een mooie Cobra om trots
op te zijn maar ook een mooie clubpas. Bedankt Cees Gerritsen van Brooker voor je
hulp. Voor de nieuwsgierigen onder jullie,de Cobra op de pas is eigendom van
Albert Vooren.
Begin mei waren wij in Duitsland. Een groep sportauto’s passeerde in de andere
richting. De eerste was een 289 Cobra met achter het stuur de trotse eigenaar. Op
zijn gezicht was “de Cobra verslaafde dromende glimlach”. Naast hem was een
vrouw helemaal in het leer gekleed. Zij straalde heel anders uit! Bekend gezicht?
Ik hoop dat het weekend van 21 en 22 juli in uw agenda rood omlijnd is! Dan vindt,
zoals u weet, het Europese Cobra weekend plaats. Op zaterdag 21 juli is het Circuit
Midland, naast het vliegveld Lelystad, door ons afgehuurd. Liefhebbers kunnen daar
sprinten, slalom en rondjes rijden of gewoon kijken. De Engelsen, Duitsers, Belgen,
Zweden, Noren, Zuid afrikanen, ze komen allemaal
Het zal niet leuk zijn als er weinig opkomst is uit Nederland.
Ik zal aanwezig zijn op het circuit en verblijf in het Mercure Hotel vanaf vrijdag
20 juli.
Wij zoeken nog leden die tijdens dit weekend willen assisteren. Als u daar tijd en zin
in heeft, meldt u dit dan even per telefoon of e-mail bij Piet Wijn.
Goodwood Engeland. De Swifty Snakers hebben het plan om het circuit te
Goodwood te rijden op 23 October 2001. Het circuit is afgehuurd door een vriend
van mijn Engelse broer en de bedoeling is om geld te verzamelen voor
kankeronderzoek. De opbrengst zal voor het ziekenhuis zijn, waar ons nichtje op 26
jarige leeftijd overleed. Er is gelimiteerd gratis verblijf voor geïnteresseerd
participanten.
Laat ons van u horen!!

Tel: 072-5814470,
FAX: 072-5814473
E-mail: swiftysnakers@planet.nl
Mobiel: 0627-057953
De Cobragroeten!
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Oplage 275 exemplaren

Losse nummers ƒ 2,50

Contributie 100,-- inschrijfgeld 25,--

REDACTIONEEL
De Paper Snake is deze keer niet dik
vanwege het uitblijven van kopij van de
leden. Ik probeer normaal 24 of 28 pagina’s
te vullen maar deze keer ben ik op 20 blijven
steken. Ik hoop volgende keer op meer
inzendingen. Wellicht gaat u met de Cobra
op vakantie en kunt u daar een stukje van
schrijven. Misschien is iemand bereid om
een stukje te schrijven over het European
Cobra Weekend
Maar op de pagina’s die volgen zal vast wel
weer iets interessants staan.
Ik wil ook nog iedereen oproepen die van
plan is om naar het European Cobra
Weekend te komen, zich opeen of andere
manier te melden bij Piet Wijn. Dit kan door
middel van het inschrijfformulier dat bij de
vorige Paper Snake zat of via een e-mail.
Het e-mail adres kunt u vinden op pagina 12.

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.

Mickel Goossens

CCN behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten,
te veranderen of in het geheel niet te plaatsen.

Inhoudsopgave:
Blz.

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 kaft*
1 A4 min. 6x per jaar kleur binnenkant*
1 A4 min. 6x per jaar zwart/wit
½ A4 min. 6x per jaar zwart/wit
1 inlegvel max. 1 A4 zwart/wit
Internetlink**

ƒ 750,ƒ 600,ƒ 350,ƒ 200,ƒ 150,ƒ 100,-

*De kosten van de kleurenadvertenties is inclusief een
internetlink op de website van Cobra Club Nederland.

Bloesemrit
Geschiedenis deel 3
Varia
Drentherit
Rijden op Circuit Zandvoort

5
8
12
13
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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
Cobra manchetknopen per paar
Cobra Dasklem incl knoopsgatpin
CCN mesje

fl 20,fl 2,50
fl 25,fl 15,fl 7,50

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

fl 10,fl 25,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

Copijdata Paper Snake voor 2001
Paper Snake 4 23 juli
Paper Snake 5 15 oktober
Paper Snake 6 26 november

Of bij:
Pim Kuijpers
Kuijper.pim@zonnet.nl

** De internetlink kan alleen in combinatie met een A4
zwart/wit-advertentie

Bob Swift

Kleine advertenties in de rubriek Showroom zijn gratis voor
leden van de CCN.

&

Verzekering: Leden kunnen via de CCN hun Cobra
collectief laten verzekeren.

Pim Kuijper

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

Restaurant La Place
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5384393
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