HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND
9e JAARGANG nr. 4
Augustus 2001

Papersnake 4-2001

PAPER SNAKE
HET OFFICIËLE CLUBBLAD
VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND
9e jaargang No.4 Augustus 2001
Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057,
Giro bank 1068635
Voorzitter:
Bob Swift

tel 072-5814470

Secretaris: Egbert de Boer tel 0592-543971
Zandlust 10
9482 WJ Tynaarlo
fax 0592-541755
Evenementencoördinator:
Piet Wijn
tel 072-5062429
Penningmeester:
Pim Kuijper

tel 0345-502216

Redactie: Mickel Goossens tel. 040-2692528
Weteringstraat 14
5612 GX Eindhoven
fax.040-2570242

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 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.

REDACTIONEEL
De vierde editie alweer dit jaar.
Deze editie is staat boordevol foto’s van het
constructieve en artistieke barbecueweekend
wat ik helaas niet heb mee mogen maken
vanwege andere werkzaamheden. De
bloemstukken en de barbecue’s zijn met veel
liefde en plezier in elkaar gezet en het resultaat mag er zijn.
Dan het European Cobra Weekend. Er ging
een organisatie vooraf van maanden om het
allemaal zover te krijgen. Af en toe viel er
een druppeltje regen maar we hebben het
evenement maar een keer stil moeten leggen
vanwege water op de baan. Gezien de opkomst van onze Engelse en Duitse gasten
was het een groot succes maar de Nederlanders konden de weg naar het circuit niet gevonden krijgen en dit ondanks de duidelijke
routebeschrijving.
Deze Paper Snake is iets verlaat omdat ik
een klein ongelukje gehad heb met de motor.
Ik heb even in het ziekenhuis gelegen en kon
zodoende niet aan de Paper Snake verdergaan. Ik hoop dat ik de volgende wel weer
kan maken en anders komt die volgende
keer van de hand van Piet Wijn.
Blijft u alstublieft verslagen en/of foto’s toezenden voor de Paper Snake. De gegevens
van de redactie staat in de kolom links hiervan.
Email:
redactie@cobraclub.nl of
Mickel@goossenscomputers.nl
Mickel Goossens
Inhoudsopgave:

** De internetlink kan alleen in combinatie met een A4
zwart/wit-advertentie
Kleine advertenties in de rubriek Showroom zijn gratis voor
leden van de CCN.
Verzekering: Leden kunnen via de CCN hun Cobra collectief laten verzekeren.

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

Restaurant La Place
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5384393

Blz.
Evenementenkalender
Bloemendaalrit
Ardennenweekend
Barbecueweekend
European Cobra Weekend
Joint Sportscars and Product
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Copijdata Paper Snake voor 2001
Paper Snake 5 15 oktober
Paper Snake 6 26 november
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OPEN EN BLOOT

One of the most famous American presidents john F. Kennedy said:
“ASK NOT WHAT YOUR COUNTRY CAN DO FOR YOU, ASK WHAT YOU CAN
DO FOR YOUR COUNTRY. ”
Het was allemaal super! In deze paar regels wil ik graag al de medewerkers aan het
succes van het European Cobraweekend van harte bedanken! Wij, (het bestuur),
zijn bijna een half jaar bezig geweest met de organisatie
Speciaal wil ik graag Piet Wijn bedanken voor al de tijd, maar ook de goede organisatie en de coördinatie, de steun van zijn familie, en Gert de Beer, Kees van Nimwegen voor de super bar-b-que en de familie Goossens voor hun gastvrijheid en het
gebruik van hun boerderij.
Ook moeten wij de participanten niet vergeten uit Duitsland en Engeland die vaak
vele kilometers hebben gereden om aan ons weekend deel te nemen.. Ondanks de
“burnouts ” waren er gelukkig geen ongelukken en geen Cobra’s met pech. In het
kort het was een perfect weekend.
Het was een zeldzame kans om zoveel mooie Cobra’s naast elkaar geparkeerd te
zien..
Bedankt allemaal. Ik had een fijn weekend! Jammer dat er zo weinig Nederlandse
Cobraleden meegenoten hebben.
Een kort woord over de Paper Snake. Er is niemand die harder werkt voor onze
Club dan Mickel Goossens. Hij heeft zo veel pech gehad met de productie van de
kopies. Incompatibel computers en software, en gebroken kopie machines van Office Center. Mickel en uw bestuur zijn druk bezig om het resultaat te verbeteren en
de verzending op tijd te doen. Sorry, we doen onze best!
Tot de volgende keer en laat ons van u horen!!
Tel: 072-5814470,
FAX: 072-5814473
E-mail: swiftysnakers@planet.nl
Mobiel: 0627-057953
De Cobra groeten van

Bob Swift
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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

Ik word veel gebeld over hardtops voor Cobra's.
Ik heb nu een goed adres waar alles naar wens gemaakt kan worden.
Geïnteresseerd?
Bel mij dan.
Bob Swift 072-5814470
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Verslag Bloemendaalrit op 17 juni 2001
“Grey skies nothing but grey skies from now on” of was het “ blue skies ?”…Ik weet het niet
meer.
Wij begonnen met heerlijk koffie en gebak in motel Akersloot op de A9 en vertrokken om
11.15 richting Akersloot met de auto van Pim en de auto van Piet Wijn. “Thanks guys, don’t
know what I would do with out you”. Het weer: droog en bewolkt. Temperatuur ongeveer 19
graden. Rijden, rijden rijden, met het pontje oversteken, West-Graftdijk, Graft en de
Rijp. Daarna richting Oost-Graftdijk, West-Graftdijk, Klein stukje richting Alkmaar. We
rijden nu langs het Alkmaardermeer. Rechts afslaan bij afslag Krommenie en kort daarna linksaf naar Assendelft. Het heerlijke en mooie Noord-Holland met zijn mooi geverfde
huizen in het donkere groen en wit.
Oh, ho ho. Beetje regen. Wij stoppen, onder de snelweg voor Hotel “De Zoete Inval” tot de
regen stopt. Dit duurde een kwartier. De rest van de dag hebben wij geen regen gehad.
Verder langs de ringvaart om de Haarlemmermeer t/m Vijfhuizen, en Cruqiuis en Hillegom en het “Den Hartog Museum”.
Wij hebben daar heerlijk geluncht en werden enthousiast welkom geheten door de museum manager.
200 gerestaureerde Fords van 1900 tot 1938. Wat een plaatje. Van hal naar hal met auto’s,
bussen en vrachtwagens. De grootste verzameling van Ford auto’s in de wereld.
Wij hebben een superdag gehad!
De groeten van,

De Swifty Snakers
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2001
ROSMALEN / ZWOLLE – De Oldtimerbeurs is hard op weg een vast onderdeel te worden
op de evenementenkalender van de IJsselhallen in Zwolle. Zaterdag 6 en zondag 7 oktober
vindt alweer de derde editie van de beurs plaats. Twee dagen lang is het multifunctionele
complex wederom de place to be voor de doorgewinterde oldtimerfanaat.
De data zaterdag 6 en zondag 7 oktober zijn niet willekeurig gekozen. Rond deze tijd loopt
het toerseizoen op het einde en breekt de periode aan waarin er gesleuteld moet worden.
Er gaat namelijk aan een klassieker altijd wel iets kapot tijdens het lange seizoen en sommige onderdelen moeten nou eenmaal elk jaar worden vervangen. Alle denkbare onderdelen
voor de meest uiteenlopende typen oldtimers zijn begin oktober in Zwolle te vinden: van uitlaten tot koplampen en van oliefilters tot bougies. Het blijft overigens niet alleen bij onderdelen. De laatste jaren is de trend dat steeds vaker compleet gerestaureerde exemplaren te
koop worden aangeboden. In de IJsselhallen staan tientallen weg-klare oldtimers op een
nieuwe eigenaar te wachten. Wie liever zelf nog wat wil knutselen, vindt er vele tientallen
“halffabrikaten”, auto’s waaraan de doe-het-zelver zijn hart nog kan ophalen.
De Oldtimerbeurs in de IJsselhallen is zaterdag 6 en zondag 7 oktober geopend van 10.00
tot 17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt ƒ 17,50 voor volwassenen, kinderen van 10 t/m 15
jaar betalen ƒ 10,00.
De IJsselhallen zijn gelegen aan de A28 afslag Zwolle Centrum.
Voor meer informatie belt u de Autotron infolijn: 073-5233300.
Papersnake 4-2001
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Ardennen weekend 28, 29 & 30 september 2001.
De bedoeling is, dat eenieder op eigen gelegenheid naar de Ardennen toe rijdt op
vrijdag 28 september om uiteindelijk aan te komen in Hargimont, waar het kasteel
staat van Tijs en Gerda om (eventueel) te overnachten.
(Overigens er vertrekt een groepje uit “het Gooi” op die vrijdag vanuit restaurant
“de Witte Bergen” te Eemnes om ongeveer 13.00 uur om gezamenlijk op te rijden).
Uiteraard kunt u ook van dit kasteel gebruik maken om de nacht (en) door te brengen, daar bent u natuurlijk helemaal vrij in, neemt u wel een slaapzak of iets dergelijks mee, want het kasteel wordt verbouwd en is nog niet helemaal klaar.
Overigens in het nabijgelegen dorp zijn ook nog diverse hotels.
Hier staat dan de koffie, of iets anders hartversterkends, klaar om daarna ergens
een hapje te gaan eten. Na het eten de bekende sterke verhalen en nog een slaapmutsje, wordt het tijd om de bedstee op te zoeken , want morgen ( de 29 e ) is er
een rondritje door de prachtige Ardennen, alwaar wij Bastogne zullen gaan bezoeken waar nog vele dingen herinneren aan de tweede wereldoorlog.
Na het bezoek aan dit mooie stadje en eventueel een terrasje, gaan wij weer op
weg naar Hargimont voor een drankje en een hapje.
Het programma voor de zondag luidt als volgt: na het ontbijt, een bezichtiging door
het kasteel en bij goed weer een wandeling over de landerijen.
Daarna wordt het weer tijd om afscheid te nemen van onze kasteelheer en -vrouw
en kunnen we nog een klein ritje in de omgeving maken.
Na dit alles is het weer tijd om huiswaarts te keren, ieder voor zich, of gezamenlijk
via een mooie landelijke route en eventueel afsluiten met een dinertje.
Mocht u nog vragen hebben, bel dan even met Piet Wijn tel.072-5062429.
Maar geeft u zich wel even van te voren op, zodat we weten op wie we kunnen rekenen. Op de dag zelf zijn wij ook nog mobiel te bereiken:
Piet Wijn
È+31-653-750223
Adrie van Oostrum
È+31-651-538092
Routebeschrijving vanuit Nederland naar het kasteel in Hargimont.
Utrecht
Breda ( A 27 )
Richting Antwerpen (A 58 - A 1 - E 19 )
Antwerpen ( ring )
Afslag Brussel / Mechelen ( A 1 )
Brussel ( ring )
Afslag Luxemburg / Namen( A 4 - E 411 )
Afslag Marche ( N 4 )
net voor Marche Afslag Hospital Paola
Kruising oversteken
Rotonde afslag Hargimont / Rochefort
in Hargimont afslag links richting Bastogne
na ± 100 meter links kasteel Jemeppe Rue Félix Lefèvre no.24, Hargimont.
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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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Het European Cobra Weekend is weer voorbij. Na vele maanden voorbereiding kan
ik denk ik stellen dat het European cobra Weekend geslaagd is. Maarliefst 45 Cobra’s heb ik geteld en een hoop goedgehumeurde mensen. Na eerst onze Cobrastand te hebben opgezet ben ik aan mijn eigenlijke taak begonnen, fotograferen. Nu
zijn alle Cobra’s best fotogeniek dus dat was verder geen probleem. Het resultaat is
een serie van 303 foto’s. Als u interesse hebt in deze foto’s kunt u contact opnemen
met Mickel Goossens. Het was de gehele dag genieten van mooie auto’s, gierende
banden, rookgordijnen etc. Hierna volgt een verslag met de nodige foto’s. Veel plezier ermee!
Na een hele dag te hebben geraced en te hebben genoten van alle aktiviteiten, auto’s en geluiden is dit de uitslag van alle wedstrijden:
Startnr

Deelnemen

Merk #PK

Cyl.inh

1e run

2e run

3e run

winnende
tijd

Dragsprint
1
2
3

2D-Hentschel
Ram
1D-Norbert Beusgen Viper
14D-Axel Fleisher
Dax

480
420
396

5,7
5,7
6,3

4,22
5,47
4,44

4,66
5,13
4,88

4,54
4,44
4,5

4,22
4,44
4,44

1
2
3

2D-Hentschel
Ram
9D-Hans J Naumer Ram
1D-Norbert Beusgen Viper

480
300
420

5,7
5,7
5,7

58,53
1.00,57
59,26

58,31
57,94
58,64

57,74
57,74
58,4

57,74
57,74
58,4

300
280
150

5,7
5
2,8

33,5
35,1
35,5

Ovalsprint

Parkeeroefening
1
2
3

9D-Hans Naumer
16GB-Andrew Batt
11D-Siegfried Vogt

Ram
Hawk
Viper

33,5
35,1
35,5

European Cobra Weekend 2001
Zo, het Europese Cobra Weekend zit er weer op, na vele maanden van voorbereiding is het
toch allemaal weer gelukt en zonder veel problemen en/of ongelukken.
We hebben veel enthousiaste reacties mogen ontvangen van de Duitse en Engelse club en
uiteraard ook van de Nederlanders, alleen jammer dat onze eigen leden het weer massaal
hebben laten afweten op toch een groots evenement wat we hebben mogen organiseren.
Maar ja, men zal het te druk gehad hebben met andere dingen of vakantie…..
Ik wil in ieder geval de vele vrijwilligers bedanken voor hun geweldige inzet want zonder hen was dit grootse
evenement niet mogelijk geweest, ik zal dan ook geen namen noemen, maar 1 man wil ik toch in het bijzonder
bedanken en dat is Gert de Beer, geweldig Gert wat jij gepresteerd hebt, heel hartelijk dank.
Van onze Duitse vrienden hebben we de uitnodiging gekregen om bij hun Old timer evenement te komen op de
Nürburgring op 11 & 12 augustus a.s., er is een aparte parkeerplaats voor de Cobra’s gereserveerd en van de
Duitse club verwacht men een opkomst van 100 auto’s.
Van onze Engelse vrienden hebben we de uitnodiging gekregen om volgend jaar op hun grote evenement te
komen, maar daar zijn nog geen details van bekend, zodra dit wel het geval is, zullen we dat zeker laten weten.
Met vriendelijke groeten, uw evenementen coördinator Piet Wijn.
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Het personeel van de dag staat al te wachten om het
circuit op te gaan en alles in gereedheid te brengen
voor het publiek arriveert.

Onze clubstand in volle glorie

De eerste gasten komen aan op het circuit. Uiteindelijk werden er op het hoogtepunt 38 Cobra’s geteld

De lieftallige dames die onze stand hebben
Gerund met een verdienstelijk resultaat

Wie anders komt op het idee om een fiets achterop z’n Cobra
dan Henk Schwab. En veel aandacht trok hij.

Een mooi rijtje Cobra’s begint zich te vormen zo aan het begin van het European Cobra Weekend met nog een
mooi plekje voor mijn Cobra.
Papersnake 4-2001
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L.b. Carla, de omroepster in actie
R.b. De wedstrijdregistratie wordt verzorgd door
Albert onder toezicht van Piet
L. Na hard werken kan onze voorzitter Bob Swift
dan toch met z’n eigen Cobra op het circuit
verschijnen en zelfs meedoen aan de wedstrijden.

L.b Deze 4 dubbele webers zijn verantwoordlijk voor
550 PK en de onderstaande foto.
B. De Cobra van de voorzitter van de Duitse
Cobraclub, een plaatje.
O. Zoek de Cobra. Onder degene die de Cobra kan
aanwijzen wordt een mooie prijs verloot.
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Een paar hele mooie Cobra’s

Arie en Wijn jr.

Na afloop van alle wedstrijden was er natuurlijk de prijsuitreiking. De prijzen gingen naar onze Duitse en Engelse gasten.
Gert had voor prijzen gezorgd in de vorm
van o.a. een drankflesje en een sigarenkoker.
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Na gedane arbeid moet er natuurlijk goed gegeten worden en dat was in ruime mate aanwezig. Dit alles was
verzorgd Gert, Henk en companen. Vlees, vis, sausjes,
salades, groentes, fruit en last but not least een welverdiend BIERTJE.

Deze jongens hadden de rit van
hun leven toen ze een stuk met
Gert mee mochten in z’n Cobra.
Zo te zien aan hun gezicht hebben
ze zich wel vermaakt. Gert kreeg
het wel een beetje warm toen hij
de weg niet meer wist en de bodem van z’n tank in zicht begon te
komen.

Halverwege de rit op zondag, waar overigens ruim 20
Cobra’s meereden, was een lunch gepland in een gezellig restaurant. Na de lunch namen een aantal gasten
afscheid om aan de terugreis te beginnen. Aan het einde
van de rit kwamen we weer terug bij het beginpunt, de
Mac bij Lelystad. Daar hebben we nog wat gedronken
en daar eindigde het European Cobra Weekend 2001.
Papersnake 4-2001
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Gentlemen,
Just wanted to reiterate David and Nigel's words of appreciation for a great
weekend. Despite the weather Amanda and I had a terrific time and if you are
kind enough to invite us next year we'll work on Eleanor's agility to see if we
can't better our results on the slalom. We'll never be as quick, I think, on the
oval but should be able to put on a better show in the event(s) which favour the
more nimble (thinner!) Cobras. Many thanks to you once again and hope to see you
next year..cheers.../David & Amanda
Hi all, and a big thanks from me too. Thanks to a great Dutch team who handled
the whole weekend in such a superb way - it really was ideal - just the right balance
all round.
And thanks also to David, David, Andrea and Amanda and the rest of the 289 gang
for making me feel so welcome - even if ,as you say , my car is nice but just too
wide.
I have already told the kids and Clare just how much fun I had at the track, twice,
and I think there is time for one more telling before bed!!
I have promised my car an oil and filter change at the weekend...so that it feels
loved!
Nigel Brackenbury
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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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Gesproken met Jan Stephan, CCN-lid en directeur van Smits Autogas Apparatuur
BV. Jan meldde mij dat zij alle LPG onderdelen voor onze cobra's kunnen leveren
en uiteraard ook de inbouw kunnen verzorgen.
Onze leden krijgen een speciale korting van 15% op vertoon van de clubpas op
alle aan te schaffen onderdelen. Deze kunnen ook per Rembours worden
verzonden.
Naast directeur van Smits Autogas Apparatuur BV is Jan ook de baas van JSP,
één van onze trouwste adverteerders. In die advertentie zien we altijd een naam
staan die de meesten van ons weinig zal zeggen: Camcoat. Ik kwam zelf een jaar
geleden er voor het eerst mee in aanraking en het zit nu op mijn uitlaatspruitstukken. Camcoat is een keramische coating die zich uitstekend leent voor uitlaatspruitstukken en sidepipes. Het heeft naast een perfecte dekking een optimale hechting.
Camcoat is bestand tegen temperaturen van 1000 graden Celsius.
Daarnaast is JSP importeur van Image wielen. Deze zijn op verzoek te leveren
in ALLE denbare breedtes en diameters voor zowel Cobra's als andere
voertuigen.
Maar nu het systeem waarvoor Jan onze speciale aandacht vraagt: In Jan's
eigen woorden: We hebben nu een absoluut super systeem voor het tracken en
tracen van onze Cobra's. In het kort komt het hierop neer:
Er wordt een kompleet systeem in een doos geleverd en ergens in onze Cobra's
ingebouwd. Dit systeem maakt gebruik van zowel GPS als GSM signalen.
Concreet houdt het in dat na inbouw en na vrijgave van de wachtwoorden men
op elk moment de positie van zijn of haar Cobra kan opvragen.
a.
Dus per GSM en middels een SMS-bericht en
b.
per Internet via een log-in en een speciale website.
Via deze website kan men dus absoluut zien waar de auto zich fysiek
bevindt,ook al zit je bijvoorbeeld in Amerika.
Het houdt niet op: Naast positionering, zoals boven omschreven, kan men nog
vele additionele zaken toevoegen. Ik denk hier slechts aan:
Infrarood sensor, een potentiële dief die in de garage een Cobra wil
stelen (het systeem
belt uit naar 2 vrij te kiezen nrs;
1.
je eigen GSM
2.
de politie of bewakingsdienst
kilometerregistratie (spreekt voor zich)
Alarmknop in auto (Help mijn auto wordt gestolen, ik ben nu
onwel enz. enz.) wederom belt het systeem uit.
Andere ingangen zijn Webcams, dus bijv. je auto bekijken in
je eigen garage of stalling, terwijl je op je rug ligt op Ibiza.
Uitschakeling van de ontsteking, na alarmering, waardoor de
dief het voertuig helaas moet laten staan.
Kortom mogelijkheden te over. Het systeem is momenteel ingebouwd in mijn BMW
en wij hebben de exclusieve vertegenwoordiging van Ericsson.
Het systeem wordt gelanceerd in augustus 2001.
De prijs ligt duizenden guldens lager dan van systemen die veel minder
kunnen (BMW, Mercedes) en zal circa f 4.500,-- gaan bedragen. Leverbaar via
ons dealernet. Cobra leden zouden een en ander zelf kunnen installeren (45
minuten werk) en hierop dus nog een korting kunnen krijgen.
Pim Kuijper
Papersnake 4-2001
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DAX BENELUX
JOHN KOX

HOOGEIND 75 B-2321 HOOGSTRATEN

TEL/FAX: (03) 315.93.62

DAX BENELUX
RUSH

-

TOJEIRO

-

KAMALA

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

DE ENIGE OFFICIELE IMPORTEUR VOOR:
DAX RUSH * DAX TOJEIRO * DAX KAMALA
SERVICE MET EEN GROTE “S”.
TYPE-KEURING MET ELKE MOTOR MOGELIJK
SCHRIJF, BEL OF FAX ONS VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ONZE PRIJSLIJST
Papersnake 4-2001
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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
Of bij:
Pim Kuijpers
Kuijper.pim@zonnet.nl

Bob Swift
&
Pim Kuijper
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