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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 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,-

REDACTIONEEL
Allereerst wil ik de mensen bedanken die mij
via een kaartje of via de telefoon geholpen
hebben met mijn herstel. Dat doet een mens
goed en het draagt zeker bij aan een
voorspoedige revalidatie.
Eindelijk weer een Paper Snake die
makkelijk te vullen was. Dit resulteert in een
zeldzame 32 pagina’s met Cobrapraat. Het
scheelt echt uren werk als je genoeg copij
krijgt toegezonden, en zeg nou zelf, de
Paper Snake is dan toch ook veel leuker om
te lezen.
Op pagina 20 vindt u de verloren zoon uit de
vorige Paper Snake, die om duistere
redenen zoek was geraakt. Het zijn nog wat
foto’s van het European Cobra Weekend en
van het 289-register uit Engeland hebben we
nog een verslag van het weekend.
Op pagina 30 vindt u een kortingsbon voor
Speed & Design 2001, die plaatsvindt van 29
november t/m 2 december. Bij inlevering van
de bon ontvangt u korting op de entree.
Knippen in de Cobrabijbel is natuurlijk ten
strengste verboden maar ik verwacht dat een
kopie van de bon ook wel zal volstaan.

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.

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,-

Verder wil ik u alvast een fijne Sinterklaas
wensen en voor degene die een vroege
wintersport hebben veel sneeuwplezier

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

Mickel Goossens

Of bij:

Inhoudsopgave:
Blz.

*De kosten van de kleurenadvertenties is inclusief een
internetlink op de website van Cobra Club Nederland.
** De internetlink kan alleen in combinatie met een A4
zwart/wit-advertentie

COBRALIA

Jan de Vries over z’n cobra
Bestuursmededelingen
Ardennenweekend
European Cobra Weekend
Drentherit
Schaalmodellen
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Pim Kuijpers
Kuijper.pim@zonnet.nl

Bob Swift
&
Pim Kuijper

Copijdata Paper Snake voor 2001
Paper Snake 6 26 november

Restaurant La Place
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5314644
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VARIA

OPEN EN BLOOT

HVL heeft van Renovo een lijn van produkten om uw cabrioletkap te onderhouden.
Het betreft:
Plastic Windows Polish: doffe en bekraste ruitjes worden weer als bijna nieuw
Softtop Cleaner: grondig schoonmaken van uw vinylkap, hardnekkig vuil
Softtop Ultra proofer: bescherming tegen vlekken en oxydanten, hardnekkig vuil
laat zich beter verwijderen, bestand tegen verwering.
Softtop Dry cleaner shampoo: droog shampoo voor reinigen en opfrissen van uw
kap. Bruikbaar voor alle kleuren.
Softtop Reviver: opnieuw op kleur brengen van een verschoten kap. Verkrijgbaar
in zwart, bruin en blauw.
Ultra Proofer: bescherming van uw kap tegen uv-straling en vocht.
Voor meer informatie:
HVL Cabrioletkapmakerij
Dreef 60
4014 ML Wadenoijen
0344-661610
www.butlersguild.com/8000.htm
TERUGKOMST VHT IN EUROPA
VHT (Very High Temperature) verf is ongetwijfeld voor velen onder u een oude
bekende. Helaas is VHT de laatste jaren wat moeilijker verkrijgbaar geweest. Met
gepaste trots kunnen wij u zeggen dat VHT weer terug is. Door PJH Brands ( de
moederfirma van VHT) is CHEMICALS & PAINT aangewezen als exclusief
importeur voor de Benelux, Duitsland en Frankrijk.
Naast de bekende hittebestendige lak voor motoren, uitlaten en uitlaatspruitstukken
biedt VHT ook tal van andere produkten. Te denken valt aan montagehulpmiddelen
om motoren in elkaar te zetten (koperspray, pakkingverwijderaar) en speciale
verftoepassingen om de auto weer in originele staat terug te brengen (krimplakken). Ook voor het interieur zijn speciale lakken ontwikkeld, om uw bekleding/
tapijt/skai weer als nieuw te maken.
Geïnteresseerd? Bel voor meer info CHEMICALS & PAINTS 0172-501330

Het is niet leuk mee te rijden met een Cobra rit in een gewone auto. Dat is echt niks.
Degene van jullie die deze ervaring hebben zullen dit beamen. Maar als ik in mijn
Cobra rijd tijdens een Cobra rit, vind ik het ook geen leuk gezicht, als een niet
Cobra, de mooie lijn van Cobra’s doorbreekt. Wij wilden zo graag het
kasteelweekend meemaken, maar door dat ik het zo druk heb met mijn bedrijfje,
heb ik geen tijd gehad de Cobra echt rijklaar te maken. Ook heeft onze Cobra nog
geen APK keuring gehad. Ik zal dit nooit meer doen. Als je toch met een niet Cobra
deel wilt nemen aan een toer, rijd dan s.v.p. achter de Cobra’s aan!
Ons 9de Cobra jaar is alweer voorbij. Wat gaat de tijd toch snel. En wat een leuke
activiteiten hebben we achter de rug.
Maar er zijn een paar dingen waarop ik jullie wil attenderen.
Volgende jaar bestaat onze Cobra Club 10 jaar. Hoe willen jullie dat wij dit lustrum
zullen vieren? Mail of bel uw idee a.u.b. door.
Ook gaat het bestuur veranderen: Pim Kuiper legt zijn functie als penningmeester
neer en ook onze secretaris Egbert de Boer wil er mee stoppen..
Beide functies zijn niet zwaar en kosten weinig tijd als je kan communiceren via
Internet. Als secretaris ben je het belangrijkste interne contactpunt. Je bent van
alles op de hoogte en moet de voorzitter en de andere leden van het bestuur op de
hoogte houden. Je bent een soort “spin in het web”. Pim heeft een eenvoudig
boekhoudsysteem georganiseerd en je hoeft alleen de relevante financiële
gegevens in te voeren en de computer geeft als output de financiële
omstandigheden van dat moment. Uiteraard zullen Egbert en Pim hun opvolgers
inwerken.
Wij zoeken doeners, die de club nog zinvoller, leuker, gezelliger, etc. willen maken.
We zijn geen discussieclub, wij zijn een autoclub.
Let op. Ik ben niet van plan om langer dan 3 jaar voorzitter te blijven. Het komende
jaar zal dus het laatste jaar zijn dat ik eventueel beschikbaar ben als voorzitter.
Denk er dus over na wie in 2003 de “hamer” van mij wil overnemen.
Onze club groeit nog steeds. Wij hebben nu meer dan 150 leden. Laat mij van je
horen als je zin hebt mee te helpen in de organisatie (bestuur) van onze club. Veel
tijd hoeft dit niet te kosten, maar het zal wel veel genoegdoening geven als je ziet
dat je bijdraagt aan de ontwikkeling van onze club! Wij hebben veel nieuwe jonge
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Schaal Merk

Wij hebben tot mijn grote plezier de Belgische Cobra club ontmoet tijdens ons
weekend in België. Zij hebben 38 leden en zijn erg enthousiast. Om het aantal
deelnemende Cobra’s tijdens onze activiteiten volgend jaar te vergroten, zal ik de
Belgische club regelmatig uitnodigen, zodat wij met wat meer Cobra’s zijn. Ook de
Duitse club toonde weer interesse. Watch this space!!
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

Wie wil zijn Cobra ter beschikking stellen voor een trouwerij?
Wij trouwen in de omgeving van Amersfoort op 30 augustus 2002.
Het is een verassing voor mijn aanstaande man!
Neemt u dan kontakt op met:
Astrid van den Heuvel
Karveel 56-26
8242 CP LELYSTAD
Tel. 0320-246235 of 06-23714834 (vragen naar Astrid)
Vriendelijke groet,
Astrid
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Modelnr

Kleur

Racenr Opmerkingen

98

1:32

Monogram

1:24
1:24

Monogram
Monogram

Blauw
Rood

1:32

Ninco

Grijs/blauw

1:32
1:32

Ninco
Ninco

Rood met witte streep
Zwart met witte streep

1:43

Provence Moulange

1:43
1:43

Provence Moulange
Provence Moulange

1:43

Revell

1:32
1:32

Revell
Revell

Blauw met witte strepen
Blauw

1:32
1:25

Revell
Revell

Geel
Grijs

52

Slotracer
Bouwpakket, Drag King, hardtop

1:24

Revell

british racing green

288

Bouwpakket metal

1:24
1:24

Revell
Revell

Rood
Wit

1:24

Revell

Zwart

1:24
1:24

Revell
Revell

Blauw metallic
Blauw met witte strepen

1:20

Revell

Rood

1:20
1:24

Revell
Revell USA

Blauw met witte strepen

1:43

Road legends

Blauw met witte strepen

1:43
1:18

Road legends
Road legends

Grijs met witte strepen
Blauw met witte strepen

1:18
1:18

Road signature
Road tough

Grijs met zwarte strepen
Blauw met witte strepen

1:18

Road tough

Blauw

1:18
1:18

Road tough
Road tough

Rood
Zwart

1:33

Scalextric

Rood

66

slotracer

1:33
1:90

Scalextric
Schuco

Groen
Rood

11

slotracer
Zinken cobra

1:87

Soest

Ongelakt

1:43
1:43

Solido
Solido

Geel
Rood

8

Bardahl Trophy

1:43

Solido

Blauw met donker blauwe strepen

Met blik

1:34
1:34

Speedy power
Speedy power

Blauw met witte strepen
Zwart met witte strepen

Frictiemotor
Frictiemotor

1:34

Speedy power

Paars met witte strepen

Frictiemotor

1:25
1:24

Sunny
Superior

Rood met witte strepen

3

1:24
1:24

Superior
Superior

Blauw
Paars met witte strepen

99

Frictiemotor
Frictiemotor

1:24

Superior

Blauw met witte strepen

3

Frictiemotor

1:32
1:24

Testors
Testors

Blauw met witte strepen
Rood

1:43

Vanguard

Zilver met witte strepen

1:87
1:24

Waldorf
White Point

1:43

Zaugg modell

Blauw

1:160
1:43

?
?

Groen
Tin

1:43

?

Tin

1:24

?

Kristal

Bouwpakket, Racing
Bouwpakket, hardtop
Slotracer

51

Slotracer
Slotracer

64

Resinkit, Le Mans 1964
Resinkit
Resinkit, Targa florio 1946 nr 146

28112

Rood

Special edition
98

Easy kit
Slotracer, hardtop

33
Creative masters, racing
USRRC 427 Cobra, Gelimiteerd tot 10.000
met C. Shelby of Ken Miles

Uit Japan
Frictiemotor

Bouwpakket metal
Slotracer
5

Racing
houten voet
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1:60
1:60
1:60
1:43
1:60
1:60
1:87
1:87
1:87
1:87
1:87
1:87
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:18
1:18
1:18
1:18
1:18
1:18
1:18
1:18
1:18
1:10
1:43
1:32
1:60
1:14
1:14
1:43
1:24
1:24
1:24
1:24
1:24
1:24
1:24
1:24
1:24
1:24
1:18
1:160
1:160
1:160
1:160
1:160
1:25
1:43
1:87
1:87
1:87
1:87
1:43
1:43

Hot wheels
Hot wheels
Hot wheels
John Duys
Johnny Lighting
Johnny Lighting
Jollyni
Jollyni
Jollyni
Jollyni
Jollyni
Jollyni
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Le Phoenix
Lindberg
Lucky
Lucky
Lucky
Marsch Models
Majorette
Majorette
Majorette
Majorette
Majorette
Majorette
Majorette
Majorette
Majorette
Majorette
Majorette
Marks
Marks
Marks
Marks
Marks
Minicraft
MMI
Monogram
Monogram
Monogram
Monogram
Monogram
Monogram

Modelnr

JLN1011
JLN1012
JLN1013
JLN1014
JLN1015
JLN1016

Kleur

Racenr Opmerkingen

Wit
Wit
Wit
Blauw
Rood
Zwart met blauwe strepen
?
?
?
?
?
?
Zwart
Zilver
Rood
Blauw met witte strepen
Blauw
Zilver met witte strepen
Rood met witte strepen
Rood met witte strepen
Groen
Blauw
Rood
Chroom
Zilvergrijs met rood-wit-blauwe streep
Zilvergrijs metallic
Blauw met witte strepen
Transparant

7
Vlammen
Voetbal op de deuren
Bouwpakket metal
Frictiemotor
12h sebring 1963 nr 15
12h sebring 1963 nr 16
Targa florio 1946 nr 146
12h sebring 1963 nr 11
Santa barbara 1963 nr 96 road races
Versione clienti 1963

Childrens foundation

SOME LIKE IT HOT
Racing
Elektromotor
Bouwpakket metal
Bouwpakket uit 1972
Slotracer jaren '60-'70
Met afstandbediening en verlichting
Met afstandbediening en verlichting
Bouwpakket met foto-etsonderdelen, 289

Rood
Rood
Blauw
Blauw met witte strepen
Turquoise
Wit
Rood
Bordeaux
Wit
Wit met blauwe strepen
Blauw met witte strepen
Blauw met witte strepen
Zilver metallic
Blauw met witte streep
Blauw
Groen
Rood
Zwart
Zilver
Geel met blauwe strepen
Paars
Groen
Rood
Zwart
Geel
Wit

UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE GARDNER DOUGLAS 427

Enkel ruitje, gelimiteerd

25

Namac editie

5

Softtop
Blauw interieur

16
5
22
16

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.

Bouwpakket, metal

8
10
18
Bouwpakket met foto-etsonderdelen, 289

metalen bodemplaat

91

J.S.P. B.V.
Cockeveld 6
5672 AE
Nuenen Holland
Tel : +31 (0)40-2951427
Fax:+ 31 (0)40-2951429

Bouwpakket 289
Bouwpakket, Essex Wire
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Vervolg op Het Ardennen offensief, of: hoe warm het was en hoe ver 2
Mijn bijdrage in het decembernummer van 1999 van de PaperSnake sloot ik af met
een laatste opmerking omtrent de stand van zaken. De zaken rond de uitkering door
de verzekeraar leken toen nl. al erg langzaam te gaan verlopen. In dit stuk wil ik een
overzicht geven van hoe deze situatie is ontstaan, nadat na 1,75 jaar mijn
schadebedrag is uitgekeerd. Dit mede omdat er ongetwijfeld voor deze en gene
Cobra-bezitter een soortgelijke situatie rond zijn/haar verzekering zal bestaan. Stof
tot veel nadenken dus! Voor het hoe en wat van het ongeval zelf verwijs ik jullie
naar het decembernummer van 1999. Het gaat hier dus om onze collectieve
clubverzekering, waarbij ik verzekerd was. De volgende aanduidingen zijn gebruikt:
<tp> = tussenpersoon en <vz>=verzekeraar. Scheelt een hoop typen……
Ik begin maar met een stukje historie, omdat anders de uiteindelijk gevolgde weg
helemaal merkwaardig over kan komen.
Mijn autogeknutsel vond altijd plaats op straat, later in garageboxen en op het laatst
in een gehuurd stuk (de deel) van een boerderij, vlak bij de oorspronkelijke locatie
van JPS in Huizen. Aangezien ik toen reeds in Almere woonde, werd niet elk
verloren uurtje daar gebruikt: je kon dan net heen en weer rijden, de auto aanraken
en weer terug gaan. Op zich leuk, maar……. Na dus veel slapeloze nachten
omtrent de huur versus de waarde van de toenmalige te restaureren Alfa, besloot ik
die uiteindelijk te verkopen en niets meer met auto’s te doen totdat ik dat thuis kon
doen. Ook was ik toen heilig van plan met nieuwe onderdelen te gaan werken i.p.v.
het vechten met verroeste bouten en andere (te) oude zaken (een Jaguar
wielophanging of zo, maar dat wist ik toen gelukkig nog niet….). Eind ’88 kochten
we onze woning met garage. Ik had al heel lang een ideale auto (qua model) voor
ogen, een soort Shelby Daytona Coupe, maar dan net iéts betaalbaarder en
verkrijgbaarder. Voor mij kwam toen het meest de Marcos Mantula met de bekende
Rover V8 in de richting. De informatie van Jem Marsh was reeds lang verslonden,
dus trok ik voorjaar ’89 eens naar de omgeving van Zolder, waar de importeur zat.
Beetje vreemde toestand aldaar, een tijd gepraat. De Mantula zou in Nederland
een typegoedkeuring met een Ford Escort blokje erin krijgen. Nou nee, dank u, da’s
toch niet helemaal wat ik zocht: het ging om de combinatie van model en in elk
geval het geluid van 8 cylinders. Exit Marcos zodoende (jammer:nog steeds erg
mooi….). Omdat ik al die jaren ook al naar Cobra’s had gekwijld, maar ook die mij
tot dan toe geheel onbetaalbaar leken, ging ik toch maar eens in die richting
informeren. Zodoende kwam ik uiteindelijk bij JPS terecht, die toen inmiddels in
Zeewolde waren neergestreken. Kijken, kijken, eens rijden, etc. Uiteindelijk de klos
op 16 december 1989: de bestelling van een chassis en body met een doos vol met
lastige maten bouten en moeren.
Goed, de rest van de vaak standaard bouwverhalen bespaar ik jullie, dit alleen ter
introductie. Naast alle bekende Cobra-perikelen (en bijkans m’n body verloren door
het faillissement van JPS) was ik ook nog eens zo eigenwijs om een originele
Cobramotor te willen inbouwen: een Ford 428 (de “goedkope” blokken in de echte
427’s, die werden ingebouwd nadat de 427’s op waren). Na jaren bouwen en allerlei
andere zaken, kwam het kenteken zowaar in zicht. Bij iedereen een verhaal apart,
bij mij nog wat aparter, omdat ik mijn Cobra als eigenbouw mocht laten keuren bij
RDW. Hierover had ik indertijd afspraken gemaakt n.a.v. de geplande verbouwingen
die ik aan mijn chassis moest uitvoeren om dat blok te kunnen herbergen.
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1:25
1:16
1:34
1:34
1:34
1:25
1:18
1:16
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:24
1:24
1:24
1:24
1:24
1:24
1:24
1:175
1:43
1:43
1:43
1:25
1:18
1:18
1:18
1:18
1:18
1:18
1:16
1:87
1:87
1:87
1:87
1:43
1:60
1:60
1:60
1:60

Academy Minicraft
Airfix
American Classics
American Classics
American Classics
AMT
AMT
AMT
Autoreplica
Bang
Bang
Bang
Bang
Bang
Bang
Bang
Bang
Bang
Bang
Bang
Bonza
Bonza
Bonza
Bonza
Bonza
Bonza
Bonza
Box
Box
Box
Bburago
Bburago
Bburago
Bburago
Bburago
Bburago
Bburago
Clividon collection
Collectors edition
Del Prado
Ertl
Ertl
Ertl
Ertl
Ertl
Ertl
Ertl
Ertl
Ertl/Esci
Herpa
Herpa
Herpa
Herpa
High Tech
Hot wheels
Hot wheels
Hot wheels
Hot wheels

Modelnr

Kleur

Racenr Opmerkingen

Blauw

98

Blauw met witte strepen
Paars met witte strepen
Zwart met witte strepen
Rood
Geel
Blauw
Blauw
BNG422 Rood
BNG421 Wit
BNG7115 rood
BNG7149 Geel
BNG410 Rood
BNG420 Wit
BNG412 Wit
BNG7159 Blue metallic met witte strepen
Aluminium gepolijst
British racing green
BNG411 Zwart
Antraciet
Blauw
Bruin
Groen
Blauw
Zilver
Rood
Blauw met rode streep
Zwart met gele streep
British racing green
Licht-oranje
Blauw
Rood
Paars
Oranje
Blauw
Goud
Blauw met witte strepen
Blauw
Blauw met witte strepen
Donkerblauw metallic
Rood met wite strepen
Blauw met witte strepen
Mat zilver
Blauw met witte strepen
Wit met zwarte strepen, essex wire
Blauw
Zwart
Rood
Groen
Blauw

XP98
96
1
4

3

Bouwpakket, 289
Frictiemotor
Frictiemotor
Frictiemotor
3 uitvoeringen (custom, racing, stock)
Bouwpakket, metal
Bouwpakket
Bouwpakket, metal, 289
Riverside
Single seater, klein ruitje
Red wire wheels
Bardahl Trophy
Spaakwielen
Hardtop Le Mans
Softtop
Street
Spaakwielen
Hardtop
Zinken Cobra, rechts gestuurd
Zinken Cobra, rechts gestuurd
Zinken Cobra, rechts gestuurd
Zinken Cobra, rechts gestuurd
Zinken Cobra, rechts gestuurd
Zinken Cobra, rechts gestuurd
Zinken Cobra, rechts gestuurd
Spaakwielen

146
15
149

Mille Miglia
VIP-collection

88

Bouwpakket

289 Cobra
Special millenium edition

98
98
91

AP op de deur

Zinken Cobra, Diorama
Blauw met witte strepen
Blauw met rode vlammen
Rood met gele strepen
Geel

7

Rode strepen op de deur
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Heel veel later hoor je dat alles ook als aanpassing bij DAX (DJ Sportscars) besteld
had kunnen worden, maar dat was mij toen niet bekend. Ach, best spannend ook
om een slijptol in je vers gespoten chassis te zetten: dat was denk ik toch wel het
punt waar ik tijdens de bouw het langst tegenaan heb lopen hikken! Inmiddels werd
de Cobraclub opgericht, waarvan ik natuurlijk meteen lid werd. Een trotse
vermelding van m’n Ford 428CJ in de ledenlijst tot gevolg hebbend!

TE KOOP
Complete donor set van Ford Scorpio
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Complete en vrijwel nieuwe Ford 2.9i V6 motor +/- 5000 km gereden met
snelle nokkenas en vaste stoterbussen inclusief injectiesysteem en
computer.
Alle ophangdelen zijn gezandstraald.
Nieuwe wiellagerset rondom
2 nieuwe ankerplaten achter
MT75 versnellingsbak
Nieuwe koppeling (borg en bek)
2 vliegwielen
Nieuwe extra carterpan met pakking
Nieuwe voorpijp van Bosal
2 extra koppakkingen (links/rechts)
Differentieel en aandrijfassen.
Pedalen, stuurkolom met stuurhuis (Ford Sierra)
Complete kopboutenset
Complete draadboom Scorpio
2 fusees voor

Begin 1993 leverde ik bij RDW een set papieren in t.b.v. het dossier, met daarbij
een complete chassistekening: aangezien ik hem als eigenbouw mocht laten
keuren, was ik nl. ook fabrikant. In die papieren had ik natuurlijk ook mijn Ford
428CJ motor vermeld. Mijn verwachting toen was dat ik met ca. een half jaar naar
de keuring zou kunnen gaan. Zoals de meeste verwachtingen rond het Cobra
bouwgebeuren viel dat dus nogal wat tegen doordat ik het geluid niet binnen de
gestelde normen kon krijgen. Uiteindelijk ben ik nog tot ergens in ’97 blijven
doortesten met de gekste soorten demping en isolatie tegen het geluid. Ik had
daartoe een zelfregistrerende decibelmeter aangeschaft, waarmee ik de officiële
geluidtesten nadeed (acceleratieproeven). Best kostbaar, zo’n meter, maar als je
bedenkt dat één geluidstest bij RDW toen al zo’n f700,00 kostte, is zoiets er toch
erg snel uit. Kortom, ik kan correcte geluidsmetingen uitvoeren (reclame)! De
eigenbouwkeuring kwam zodoende helaas niet van de grond. Ik had het er al eens
met RDW over gehad dat ik, mocht het uiteindelijk niet op deze wijze lukken, zou
gaan proberen of ik mijn Cobra via het buitenland op kenteken zou kunnen krijgen,
aangezien ik het nogal zonde vond om alleen maar een erg grote spaarpot in de
garage te hebben staan. RDW was met dat fenomeen hier in Nederland bekend, dat
gebeurde vaker.

Tegen elk aannemelijk bod.
Niels Manshanden
Westwoud
Telefoon: 0228-5654899
Email: Niels@msi.nl

COBRALIA
Nu dat Sinterklaas en Kerstmis weer voor de deur staan, beginnen we weer met het
bedenken van wat de ander graag zou willen uit de zak van Sinterklaas en Zwarte
Piet of onder de Kerstboom vandaan. Om U hierbij wat te helpen hebben Aart en ik
een lijst gemaakt met alle voor ons bekende schaalmodellen van de Cobra 289 en
427. Wellicht zit er een Cobra voor u tussen die nog in de verzameling ontbreekt.
Deze lijst maken is niet zo moeilijk maar het vinden van deze modellen is iets
anders. We verzamelen zelf ook Cobra-modellen en in het begin kom je regelmatig
thuis met een nieuwe aanwinst en een tevreden gevoel maar na verloop van tijd
kom je alleen nog maar modellen tegen die je al hebt en het wordt dan ook steeds
moeilijker om de verzameling uit te breiden. Des te groter is de blijdschap als je
weer een model vindt dat je nog niet hebt. Het wordt dan dus een uitdaging om de
beurzen en modelwinkels af te stropen, op zoek naar Cobra’s, en in alle hoeken en
gaten te kijken. Het hele land wordt doorkruist op jacht naar modellen. Succes dus!.
Aart Hoogendoorn & Mickel Goossens
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Zo komt dan uiteindelijk mijn registratie in beeld. Ik had reeds een aantal malen
contact gehad met de <tp> van onze collectieve Cobra verzekering omtrent het wel
en wee van mijn Cobra. In 1997 leek het nog te lukken met de eigenbouw
registratie. Ik had toen de aanvraagformulieren van de verzekering ontvangen, voor
een groot deel reeds door hen ingevuld. Daarop was dus keurig vermeld dat het een
DAX Cobra was, met als bouwjaar 1997. Door het mislukken van de geluiddemping
tot het voor RDW aanvaardbare niveau bood de reguliere weg mij geen
mogelijkheden meer: mijn budget bleek helaas toch niet zo ruim als dat van
bekende autofabrikanten, die de geluidsproblemen op elektronische- en andere
ingenieuze wijze ondervangen. Wat mij toen overbleef was de weg via het
buitenland. Ik kon uiteindelijk aan een Engels Cobra kenteken van een Pilgrim
Sumo komen. Na wederom uitgebreid telefonisch overleg hierover met de <tp>, om
100% duidelijk te krijgen of dit voor onze verzekering mogelijk was, kreeg ik te
horen dat dit geen enkel probleem was: deze situatie was bekend hier in Nederland,
want zelfbouwauto’s en kentekens vormen hier een wat problematische combinatie
(in Engeland dus niet, daar kunnen (niet Q-)kentekens legaal worden omgezet op
andere voertuigen). Voor de <tp> niets nieuws onder de zon en geheel akkoord.
Dit leidde er toe dat uiteindelijk voorjaar 1998 mijn Cobra werd gekentekend als een
Pilgrim Sumo uit 1982. Het indertijd toegezonden aanvraagformulier voor de
verzekering kon ik volgens de <tp> gewoon aanpassen. Dit houdt in dat op mijn
aanmeldingsformulier zaken als merk, type, bouwjaar en chassisnummer duidelijk
zijn doorgekrast en aangepast van een DAX 427 uit 1997 naar een Pilgrim Sumo
MK II uit 1982. Een kopie daarvan had ik gelukkig bewaard, waarop alles goed
leesbaar was.
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volgens de <tp> elke paar jaar te gebeuren ter voorkoming van mogelijke
afhankelijkheden. Recentelijk konden we dat overigens weer waarnemen door de
brief en de advertentie van de <tp>, waarin stond dat nu taxaties via CED Bergweg
moeten lopen. Wel merkwaardig vind ik dat CED, naar ik hoorde, niet onafhankelijk
is maar is opgericht door verzekeraars. Afijn, de taxatie werd uitgevoerd, waarbij
mijn zorgvuldig opgespaarde nota’s werden bekeken. Ik had die ook bijgehouden in
een spreadsheet, waardoor de geïnvesteerde bedragen duidelijk waren. Bij de
taxatie heb ik eveneens duidelijk vermeld hoe de vork van mijn Cobra aan de steel
zat en dat dit geen probleem voor de <vz> was. Ook bij de taxateur was dit soort
situaties zeer bekend. Het taxatierapport vermeldt zodoende dan ook een Pilgrim
Sumo met een carrosserie van DAX en werd keurig geaccepteerd na toezending
naar de <tp>.
Er lijkt achteraf gezien overigens een vloek op mijn Cobra te rusten: het verkrijgen
van het kenteken zou bij ons een tamelijk feestelijk geheel worden, de kroon op
(te?) veel jaren bouwen. De avond voor de keuring kreeg mijn zwager een forse
hersenbloeding. Gelukkig is dat uiteindelijk heel goed afgelopen, maar het zet je in
zó’n andere gemoedstoestand, dat daardoor het hele keuringscircus een beetje in
een waas voorbij ging. Ik ging nl. wel keuren, omdat dat toen ongeveer mijn laatste
kans was. Het feestje is er ook nooit van gekomen, daarvoor waren we de maanden
daarna te druk met mijn zwager bezig. In 1999 ging ik uiteindelijk dus voor het eerst
meerijden met wat toerritten en dan is het alweer over. Alweer geen feestje L
Goed, ik had dus een Cobra met kenteken, verzekerd en al. Over het wel en wee
van mijn kenteken is geen enkele onduidelijkheid geweest bij de <tp>, dus ook niet
bij de <vz> mag je aannemen: de <tp> fungeert toch voor een verzekerde als
gevolmachtigd verlengstuk of spreekbuis van de <vz>. Ik heb nergens iets
verzwegen of anders voorgesteld. Dus wat gebeurde er nu toch? Nee, voor de
goede oplossing van deze vraag wordt geen prijs uitgereikt: deze is eenvoudigweg
té simpel, té clichématig (maar ‘t gebeurde dus mooi wel): de <vz> wenste niet te
betalen. Dit zou een andere auto zijn dan er verzekerd was, zodat men zich beroept
op nietigverklaring van de verzekering. Er staat nog een merkwaardige opmerking:
“indien deze gegevens ons bekend zouden zijn bij aanvang van de verzekering, zou
deze niet onder dezelfde voorwaarden zijn gesloten”. Grappig toch, blijkbaar wel
onder andere voorwaarden? Rare jongens, verzekeraars.
De chronologische gang van zaken, leidend tot deze prachtige conclusie was als
volgt. Ter troost: alleen de belangrijkste punten, want ik heb heel veel meer brieven
geschreven en telefoontjes gepleegd. Dit geeft overigens het hele beeld weer over
die afgelopen 1,75 jaar…
17 september 1999 het ongeval in België.
22 september 1999 samen met Cor Schiedon het wrak gerepatrieerd (is dus niet
standaard verzekerd!).
29 september 1999 eerste bezoek expert CED Bergweg, deze kent geen Cobra’s.
Aan deze expert mijn taxatierapport ter beschikking gesteld (vreemd, niet
beschikbaar?), wat hij na kopieren zou terugsturen.
12 oktober 1999 tamelijk insinuerend telefoontje van de expert: verzekerde waarde
lijkt hem veel te hoog. Ik zou hebben gefraudeerd (wat ik hem natuurlijk niet had
horen zeggen, zei hij). Hier word ik dus echt kwaad om. Zelfs ik weet eerlijk gezegd
wel een iets beter rendement met zoveel geld in zo’n 10 jaar te halen.
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DRENTHERIT
Op zondag 8 juli voor de tweede maal de rondrit door het mooie Drenthe. Ook deze
keer waren de weergoden niet gewillig om er een zonnige dag van te maken. Houdt
rekening met buien was hun devies. Gelukkig zijn er altijd clubleden die zich
daaraan niet storen. In Motel Spier nog net buiten op het terras kunnen zittende,
voegden zich nog vier cobra’s bij ons. Zoals altijd fam. Wijn uit Egmond aan Zee,
fam. Van Oostrum uit Eemnes, fam. Boering uit Hoogeveen en fam. Gijzen uit Almelo. Met ons vijven op toer door het land van Bartje. Die mooie drentse dorpjes als
Meppen, Aalden en in ‘t bijzonder Oud Aalden, Zweeloo en Orvelte. In dit laatst genoemde dorpje, een en al
monument, hebben we
even een wandeling gemaakt o.a. over de brink
met een sfeer van oude
ambachten. De route werd
vervolgd via Westerbork
langs Elp door de boswachterij Grolloo, boswachterij Borger, boswachterij Gieten, door Anderen, Gasteren, Oudemolen met de pitchstop in Zeegse in het Golden Tulip Drenthe, waar we heerlijk
werden verzorgd in een gezellige ambiance. Op dat moment werden onze cobra’s
eveneens voorzien van wat water, ofwel een
hoosbui. Dus we kwamen aan onze trekken.
Tijdens het eerste deel van de route werden
we met ons allen eventjes monteur. De motor van Adri’s cobra liet het afweten door gebrek aan gastoevoer. Na veel gepeins en
beraad kwamen we er achter dat het relais
van de gasafsluiter geen goed kontakt meer
maakte met aarde door het los zitten van de
bevestigingsbout. Overigens het vinden van
dat relais was ook nog niet zo eenvoudig.
We waren allen verheugd dat de motor het
vervolgens weer voortreffelijk deed en evenzo Metha. Wel wat later geworden hervatten we de route via Zuidlaren, Annen, Anloo, Loon, Balloo, Rolde, Ekehaar,
Amen, boswachterij Hooghalen, Zwiggelte, Westerbork richting Beilen met ons doel
het prachtige brinkdorp Dwingeloo. Even buiten Westerbork werden we verrast en
zagen we aan de rand van de bossen een compleet nieuw “klassiek optrekje Het
Singelhuys”, waar kunst, meubilair en lunch werden gecombineerd en we besloten
daar de rit gezellig af te sluiten met een een hapje en een drankje. We hebben van
deze rit opnieuw genoten, geen regen van betekenis en een natuur sprookjesachtig
mooi en beeldschone dorpjes.
Wederom met dank aan Dhr. Boering voor het toezenden van de foto’s en aan allen de groeten van Cobra tot Cobra,
Egbert en Tineke de Boer
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Daarbij lijkt de manier van frauderen mij ook wat riskant, beetje warm wel eigenlijk…
Brief hierover naar de <tp> gefaxed om af te stemmen wat hiermee te doen.
16 oktober 1999 het hele bouwkosten overzicht naar de expert en CED verstuurd
n.a.v. overleg met <tp>. Detail: aangegeven bij <tp> dat ik toch niets verplicht ben,
omdat ik met de taxatie aan al mijn juridische verplichtingen heb voldaan? Dit werd
in het gesprek op 15 oktober 1999 met de <tp> ook geheel beaamd: de verzekerde
waarde ligt gewoon vast, dus is er geen probleem rond de uitkering (dit had <tp>
volgens hun zeggen ook met de <vz> doorgenomen). Opsturen van dit overzicht
zou volgens <tp> voldoen: mocht men toch nota’s willen zien, dan zou men daar wel
om vragen. Nooit meer iets daarover gehoord dus…...
22 oktober 1999 brief naar ANWB rechtshulp, vast ingelicht voor het geval er nog
meer problemen ontstaan.
2 november 1999 alvast bij mijn rechtshulpverzekering geïnformeerd of men hulp
biedt, indien zich problemen zullen gaan aandienen. Daar kan ik inderdaad
aanspraak op maken. Let op overigens: in eerste instantie zou ik geen hulp kunnen
verwachten doordat het ongeval in België plaatsvond (geen internationale reis &
kredietbrief…sindsdien dus wel!!!!). Omdat het echter niet om het ongeval gaat,
maar de afhandeling daarvan door de <vz> in Nederland gelukkig toch wel.
4 november 1999 de tweede expert van CED erbij, deze kent wel Cobra’s.
Onduidelijkheden nu verholpen.
25 november 1999 contact opgenomen met Klachteninstituut Verzekeringen
(Ombudsman) i.v.m. slechte gang van zaken. Op hun aanraden direct met <vz>
gebeld i.p.v. tot dan toe alles via <tp> te informeren. Bij <vz> blijkt men toevallig net
deze dag het rapport van CED te hebben ontvangen (3 weken voor het opmaken en
versturen…). Dat zou naar <tp> worden gestuurd, de uitslag zou er op 3 december
zeker zijn.
7 december 1999 fax ontvangen van <tp>: men heeft het expertiserapport
ontvangen. Letterlijke tekst: Zodra een en ander door de directie is bezien zullen wij
u berichten. Zie bij 4 februari 2000, raar bericht eigenlijk.
8 december 1999 <tp> gebeld: wat stelt dit nu voor? Volgens <tp> wil de directie
(van <vz>) nog geen dekking verlenen vanwege een verschil tussen taxatierapport
en expertise. Bij verder navragen werd mij verteld dat de hele auto anders zou zijn.
Ik vroeg hen of dit sloeg op het meer dan bekende punt van DAX versus Pilgrim. Er
zouden nog meer punten zijn. Op mijn verzoek (dus niet uit zichzelf) heeft <tp> het
hele expertiserapport naar mij gestuurd. Pikant detail daaruit: de diverse
aankoopnota’s van de revisie en de onderdelen hebben wij ondanks ons verzoek
echter niet mogen ontvangen….. Nooit verzoek gehad dus.
12 december 1999 Brief van <tp> ontvangen (datum 9 december): men heeft mijn
(nu letterlijk) brief van 8 december aan de assuradeuren voorgelegd. Wij hebben
hun verzocht om een gesprek te regelen tussen u, de <vz>, de expert en de
taxateur teneinde duidelijkheid te krijgen in deze kwestie. Zodra wij een reactie van
hun hebben ontvangen zullen wij u berichten. Dus bij dat overleg zou de <tp> niet
betrokken zijn, erg raar... Vanaf dit moment stopt mijn eenzijdige communicatie met
<tp>, aangezien dit lijkt te gaan ontaarden in een soort schuifspel met een zwarte
Piet, waar ik weinig trek in heb. Van <tp> nooit meer iets vernomen, terwijl je daar
toch juist hulp van verwacht!
21 december 1999 Verzoek van juriste rechtshulp naar <vz> om hun standpunt
kenbaar te maken.
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24 januari 2000 Informatie bij juriste: nog geen bericht van <vz>. Ik heb het verzoek
aan de Ombudsman gedaan om ook <vz> hierop aan te spreken, wat wordt
gedaan. Juriste stuurt aanmaning.
4 februari 2000 Gebeld door juriste: kreeg reactie van <vz>, gedateerd 27 januari
2000, waarin men verwijst naar hun brief van 3 december 1999 aan <tp>. Daarin
staat hun standpunt: een uitkering kan niet plaatsvinden en <vz> verzoekt <tp> mij
hiervan in kennis te stellen. Door de juriste is weer een brief naar <vz> gestuurd dat
wij het hier uiteraard niet mee eens zijn, aangezien alles volledig bekend was. Mijn
behandeling van het expertiserapport wordt bijgesloten.
24 maart 2000 Dit gaat zo maar door tot deze datum, waarop ik van de
rechtshulpverzekering een advocaat mag inschakelen. Uiteraard weer alle
gegevens verzamelen, doornemen en afstemmen. Een probleem wordt gevormd
doordat de persoon bij de <tp>, met wie ik alles altijd heb afgestemd, niet meer
werkt bij de <tp>. De <tp> weigert haar adresgegevens bekend te maken: een Kort
Geding is nodig om dit te verkrijgen.
24 augustus 2001 Kort Geding tegen <tp>, met als uitspraak op 31 augustus dat
<tp> de gevraagde gegevens bekend moet maken zodra deze nodig zijn voor het
geplande voorlopig getuigenverhoor.
8 september 2000 Verzoek om een bevel tot voorlopig getuigenverhoor tegen <tp>
en <vz> naar rechtbank.
19 januari 2001 Het voorlopig getuigenverhoor in het Paleis van Justitie te Den
Haag. Dit dient om gegevens voor een latere zaak te verkrijgen. De <vz> blijkt niet
te zijn komen opdagen. Hiertoe een korte schorsing, waarin met <vz> door
advocaat contact wordt opgenomen. Na schorsing begint getuigenverhoor. Tijdens
het verhoor verschijnt ook de vertegenwoordiger van <vz>. De persoon van de <tp>
is geheel blanco qua herinnering: dermate blanco zelfs dat de rechter enige malen
expliciet vraagt of er echt niets te herinneren valt. Er zijn toch een paar zeer kleine
edoch belangrijke punten naar voren gekomen.
14 maart 2001 Het eerste echt positieve nieuws: de advocaat kreeg een kort
berichtje van <vz> waarin men stelt: “Na rijp beraad is door ons als volmachtgever
van <tp> besloten verzekerde schadeloos te stellen. Hiertoe gaven wij vandaag
opdracht aan onze gevolmachtigde”. Dit is echter nog niet bepaald concreet, dus
slechts een heel erg voorzichtig positief gevoel.
9 april 2001 Een compleet overzicht van de te betalen schade met de wettelijke
rente etc. naar <vz>
18 mei 2001 Een dagvaarding is naar <vz> verstuurd, aangezien er geen betaling
plaatsvindt. Datum voor dit Kort Geding is vastgesteld op 20 juni 2001.
19 juni 2001 Na veelvuldig contact in afgelopen week tussen advocaat en <vz> is
het Kort Geding afgeblazen op verzoek van <vz>, wat pas gebeurde nadat het
vereiste schadebedrag was betaald.

TE KOOP
Zeer mooie Cobra replica.
In 1998 gebouwd door Marten Born van "World of Cars" en sindsdien aldaar
onderhouden.
De auto is uitgerust met een zwarte kunstof softop en een zwarte tonneau.
Technische specificatie's:
- Merk: Pilgrim Sumo MKIII
- Motor: Ford 2.9i V6 (NIEUW! Ingebouwd en heeft dus pas +/- 17.500 Km
gelopen)
- Topsnelheid: Ruim 235 km/h
- Massa ledig gewicht: +/-900 kg
- Interieur: Connolly Leer, Kleur Zwart
- Afgifte kenteken 1998
- Kleur: Blauw metaallak met witte strepen
- Vraagprijs: Hfl. 60.000,Bijzonderheden:
- Alle scharnieren zijn volledig weggewerkt dit geeft de auto een zeer stijlvolle/
unieke look.
- Geen zelfbouw
- Sidepipes
- inclusief softop
- Deelnemer van "Speed en Design 2000"
- (zie ook http://www.naxion.com/cobra/)
Tel: 0320-257343 (ma t/m vr tussen 19:00 en 22:00)
email: alan@naxion.com

Niet lang hierna was het geld ook op mijn rekening overgeboekt. Dit houdt in dat ik
ineens plannen kan gaan maken voor het vervolg: weer een Cobra, of niet? Dit
geeft mij een zeer merkwaardig en eigenlijk niet verwacht gevoel: een grote anticlimax. Gelukkig begon <tp> weer rekeningen te sturen voor het betalen van mijn
premie voor 2001, zodat tenminste niet alles in één keer afgelopen was, hahaha.
Langzaam afkicken dus! Wat een c(r)ommunicatie tussen <vz> en <tp>! Ik heb van
<vz> nooit iets vernomen, wat ik op zich erg zwak vind: uiteindelijk heb ik gewoon in
alles correct gehandeld en is de schade vergoed. Waarom dat dan allemaal zo
moeilijk moet gebeuren…. Ook de <tp> heeft helemaal nooit iets in deze zaak voor
Papersnake 5-2001
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With 22 competitors in this event, the track was dry for the first 12 or so, until a heavy
shower called off the games for a few minutes, and meant that the following competitors
(including all the 289s) had to content with a very wet and slippery track. Andy Burrows (in his
Gardner Douglas 427) decided on moving off in second gear to try to minimise wheelspin, but
no-one could approach the sub-5 second times set by the first cars. FTD was on the first run
of Harald Henschel (Chairman of the Cobra IG, car nr. 2), who did a very fast 4.22 seconds in
the dry. The fastest 289 was that of Andrew Batt (car nr. 12), who hit 5.00 seconds on both of
his runs, closely (?) followed by David Pilbeam (car nr. 17) with 5.22 seconds (good enough for
eighth place) and David Butcher (car nr. 18) with 5.28 seconds (in ninth place).
The final event was the slalom test, involving parking forwards and backwards in garages, and
snaking down through cones. This better suited the nimbler 289s, with Andrew Batt taking second place, David Butcher in fourth and David Pilbeam in fifth.
Many of the top placings went to the powerful (between 380 and 650 bhp) machinery of the
German Cobra IG, several of whom also felt the need to try and outdo each other in an orgy of
donut displays after every event. Each to their own, but unfortunately some of their completely
brain-dead members extended this activity from the relatively safe environment of the track
(a few of the marshalls that nearly got wiped out by errant 427s may disagree with me on this
one!) to the car park!
Luckily, despite a few inevitable (unintentional) spins, no-one modified their cars, and the only
mechanical problems of the day were from an oil leak (which managed to contaminate the
clutch) in Andy Burrow's Gardner Douglas 427 demonstrator, but this was soon resolved, and all
were able to leave the event under their own "steam", to drive about 25 miles to a farm - where
we had the most superb Barbeque, with fresh local produce including fish, eel, cherries, etc. in
addition to a delicious Indonesian-style grill and several varied salads. We left whilst the evening was still young, because we needed to put the 289s to sleep - and refuel ourselves with lots
more draft Heineken.
Many of the German Cobra IG members drove home after the track day, but the rest of us regrouped on Sunday morning in glorious sunshine outside the Lelystad McDonalds (ideal for those
that didn't make breakfast in the hotel, eh David & Amanda?), from where we set out in a 30
Cobra convoy along spectacular roads across the tops of dykes, through a nature reserve and
beautiful woodlands to a lovely pub and restaurant in a secluded spot, where we stopped for
lunch. Because this was the most southerly point of the tour, most of the Brits. and remaining
Germans headed from here back home, but a few of us continued the loop back to McDonalds,
where we discussed the merits of Coconut Milkshake (I'm sorry, but I really liked it!) before
saying "tot ziens" and "auf wiedersehen", then headed for home. The sun stayed out for the
entire day, drying the BRA 289 out nicely before she was put back into her garage at 20:00
hours.
Congratulations are due to all in the Cobra Club Nederland for organising such a superb event
(as they always do), and many thanks for inviting and looking after us so well; we look forward
to seeing you all again soon. The CCN's next major event is a weekend staying in a Belgian Castle
near Mons (under 90 minutes drive from Calais) on the 22nd & 23rd September 2001, to which
we are also invited! Further details are on their web site at http://www.cobraclub.nl/. What say
we take them up on this offer?
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mij mogen betekenen (integendeel zelfs), wat ik toch zeker wel verwacht van een
<tp>. Ik heb zelf alle communicatie gevoerd, niets ging van hen uit. Daarbij werd mij
evenmin alles doorgegeven.
Ik kan iedereen nu helemaal aanraden eens goed je verzekering tegen het licht te
houden. Ben je feitelijk wel verzekerd als er iets gebeurt? Uit hoe het bij mij is
gegaan, kan ik mij voorstellen dat er op deze of soortgelijke alternatieve wijze
meerdere Cobra’s rondrijden. Wellicht een goed punt voor de club om dit eens
te inventariseren onder de leden en vervolgens dit eens kort te sluiten met de
verzekeraar. Niemand schiet hier tenslotte ook maar iets mee op. Een verzekering
via <tp> bij <vz> is ook absoluut niet de enige mogelijkheid hier in Nederland om je
Cobra te verzekeren!
Verder kan ik iedereen in deze mijn advocaat aanraden: mr. P.J. Kouwenberg,
iemand die zelf een groot enthousiasteling op autogebied is gebleken (MG’s, rally).
Ook Cobra’s waren hem niet onbekend. En niet onbelangrijk: hij heeft dus
specifieke kennis op autogebied! De NAW-gegevens dan maar, want wat reclame
vind ik hier absoluut op zijn plaats en kan dus een ieder van pas komen:

Kouwenberg Bosman Fokker
Advocaten & Procureurs
Steijnlaan 8, 1217 JS Hilversum
Tel. 035-6219510 Fax 035-6240142
internet www.juridisch.com/kouwenberg/
Oke, ik stop hier eindelijk (applaus, dank u). Opwindend, al die brieven schrijven en
je simpel bellen. Toch echt veel spannender dan werken aan een Cobra, of gewoon
stomweg daarmee rijden, toch? Ik ga maar eens rustig kijken wat ik nu ga doen,
want een Cobra mis ik natuurlijk enorm: dat geluid alleen al….

Gegroet,
Jan de Vries

Edwin, Marja en Julia,
Van harte gefeleciteerd namens de Cobraclub en we wensen jullie gezinnetje heel
veel plezier met elkaar.
Hopelijk zien we jullie alle vier een keer op een bijeenkomst om jullie wonder te
kunnen bewonderen.
Papersnake 5-2001
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European Cobra Weekend
July 21st & 22nd 2001

ES HUIS

In order to attend the European Cobra Weekend organised by the Cobra Club Nederland, most
participants drove to Lelystad (about 30 minutes north-east of Amsterdam) on Friday 20th July
- in the case of the Butcher/Butcher BRA 289 and Pilbeam Hawk 289, we drove up in convoy
through heavy downpours on that afternoon. On arrival at the hotel (De Lange Jammer) alongside Lelystad harbour, we were surprised to be told that we had to pay for the rooms in advance for the two nights, before the keys would be handed out. Once we saw the rooms, all became clear - rotten woodwork, peeling paint & damp patches for decoration, cold tiled floors,
and four single steel-framed beds reminded me of my school days in the boarding school dormitory - all that was missing was the headmaster. Having established that the hotel bar was
closed, we (Peter Cahill, David Pilbeam & Amanda, David & Andrea Butcher) rapidly retreated to
the Western Steakhouse alongside, where we eagerly awaited the arrival of (and guided in via
mobile phones) Gerry Hawkridge and Alan Gray in the hot Sharan bus, with Andrew and Robin
Batt in close pursuit in their Hawk 289. We were later joined by Pim (from the CCN, with his
Dax 427) and Nigel Brackenbury (another ex-pat living near Bonn, who blasted up in his Unique
427 directly after work). We then had an excellent meal together, washed down with huge
quantities of the local Heineken lager. Maybe the hotel rooms won't seem quite so bad after
this?

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

By Saturday morning, the rain had eased off, so we had a pleasant 9 mile convoy to the
"Midland Race Circuit", where we met up with the other participants from the Cobra Club Nederland, the Cobra IG (from Germany) and the Cobra Replica Club. Although the weather had put
a lot of the expected 100 or so Cobras off, the turnout was still pretty impressive - about 50
Cobras in total.
After registration and introductions, we all drove slowly in a nose-to-tail Cobra traffic jam
around the circuit for a few laps, for those that had not been here before to appreciate how
tight the corners (and how short the straights) are on this small oval track.
Then it was down to the fun part - two cars set off at opposite ends of the track against each
other for three laps. The winner of each heat went through into the next round, and the competition became stiffer and stiffer. This event favoured the bigger 427s, with independant
rear suspension and huge engines, but despite severe fuel starvation in the corners (i.e. for
over half the circuit!)
the Butcher/Butcher BRA 289 managed to gain a place in the quarter-finals! This round was
driven in a time of 1 minute 3 seconds for the three laps, and although crossing the line almost
a second ahead of my competitor, I was not looking forward to the semi-finals with the engine
running so lean. This worry was resolved when my opposition lodged a request to go through in
my place - he was initially slightly ahead of me, but eased off half a lap before the chequered
flag, thinking that he had already finished, and thereby gave the round to me.
Needless to say, he got wiped out in the semi-finals by one of the monster machines from the
Fatherland, as did the Unique 427 of Nigel Brackenbury.
The following event was the 100 metre sprint, which was shortened to 75 metres (for safety
reasons, there was very little braking distance after the sprint!).

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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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. 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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DAX BENELUX

BESTUURSMEDEDELINGEN
JOHN KOX

COBRA

HOOGEIND 75

B-2321 HOOGSTRATEN

TEL/FAX: (03) 315.93.62

CLUB NEDERLAND
Secr. Zandlust 10
9482 WJ Tynaarlo
tel.
0592-543971
fax
0592-541755
BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Het bestuur deelt mede dat de secretaris na zes jaar gaarne zijn functie in het nieuwe
jaar wil overdragen. De club met ca. 160 leden moet vast een lid kunnen opbrengen die
het secretariaatswerk wederom voor drie tot zes jaar wenst uit te voeren. Volgens
Egbert omvat het werk ongeveer 3 dagen per maand en heeft het leuke dat je geregeld
met leden en met nieuwe toekomstige leden contact hebt zowel telefonisch als via
internet als via briefwisseling. Daarnaast als secretaris binnen het bestuur doe je
verslaglegging van de vergaderingen, die ca. een maal per maand gehouden worden.
De vergoeding is beperkt tot fl. 150,- per jaar. Een computer met printer en een
aansluiting op het internet is zeer wel gewenst, maar dat is tegenwoordig geen
bijzonderheid meer.
Aldus doen wij een dringend verzoek aan jullie, indien je belangstelling hebt, contact op
te nemen met een van onze bestuursleden en mocht je meer informatie over de
verrichten werkzaamheden binnen het secretariaat wensen dan kan Egbert je daarover
Oproep aan nieuwe penningmeester

DAX BENELUX

Na zo'n 4,5 jaar als bestuurslid, waarvan 2 jaar als penningmeester, te
hebben gefungeerd, moet ik helaas tot de conclusie komen dat ik meer prive
tijd nodig heb, zowel voor het gezin, als de hobby. Ik kijk met plezier
terug naar de afgelopen periode; we gebruiken nu electronic banking, de
Excel-bestanden zijn aan elkaar gekoppeld, zodat de gegevens maar een keer
ingevoerd hoeven te worden etc. De kascontrole is daardoor ook eenvoudiger
geworden. Kortom; de techniek is op orde.
Nu nog een nieuwe penningmeester.
Heb je wat affiniteit met financien, weet je een beetje de weg in
spreadsheets en ben je geintereseerd in electronic banking? Denk je nieuwe
adverteerders en sposors te kunnen vinden?
Neem dan contact op met ondergetekende, of Bob Swift
Ik verwacht een stroom aan telefoontjes, stel me niet teleur!
Pim Kuijper
0345 502216

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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Om acht uur zijn we weer bij Ali gaan eten, en om elf uur waren we gevuld weer thuis in
ons kasteel. Die avond was super gezellig, het licht uit en de kaarsen aan. Adrie kwam
weer boven de rest van het stel uit met zijn harde stem en zijn sterke verhalen. En zelfs
onder het praten bleven zijn ogen glinsteren. Ook Jeu (vader) genoot met volle teugen.
De een bleef gezellig wat drinken, terwijl andere het kasteel bewonderde. En langzaam
aan zocht ieder z’n slaapkamer(tje) weer op. ’s Morgens begon het weer van vooraf aan,
eten was er weer in overvloed, en na het eten ging ieder z’n eigen weg. Snuffelen in het
kasteel, foto’s maken, in de tuin een ommetje maken en de spullen pakken om weer
richting huis te gaan. Metha keek alles nog even na, of alles netjes was achtergelaten, en
na een groepsfoto ging de rit door de Ardennen weer richting huiswaarts. Nu scheen de
zon volop dus pakte we nog een terrasje in Stavelot.. Daar waren ook enkele motor clubs
bijeen.Gezellig nog even met de groep bijeen met het zonnetje en een drankje en
verhalen over dit weekend moesten we helaas op tijd weer vertrekken richting Heerlen.
Na van iedereen afscheid te hebben genomen vervolgde eenieder zijn eigen weg naar
huis. Ik ben nog even vergeten te vermelden dat Gert de Beer de enige echte knuffelbeer
was, want iedereen hing wel een keer om zijn nek. Michel en ik willen jullie allen
bedanken voor dit ongelooflijk gezellig weekend, dat wij met jullie mochten beleven.
Michel en Jacqueline.

ARDENNEN WEEKEND 2001
Ardennen weekend 28, 29 & 30 september 2001.
Michel wilde er graag heen, dus ging ik de uitdaging aan om mee te gaan.
Ik hoopte dat Nel en Carla er ook bij zouden zijn, want dat waren de vrouwen, die ik
eerder op de Pubmeeting had ontmoet. Vrijdag 28 september zijn wij om twee uur gaan
rijden met een lekker gevoel van binnen. Het was heerlijk weer, dus reden wij op ons
gemak naar de grensovergang Hazeldonk, waar wij met alle Cobra’s bijeen zouden
komen om gezamenlijk verder te gaan. Nog even wat drinken en eten om met de groep
verder richting Antwerpen, Brussel te gaan rijden. Eerste probleempje! Gert zijn wagen
wilde niet starten. Hulp Team erbij, wat technisch gerommel en de Cobra startte weer.
Gert had de ANWB al aan de
telefoon. Niet meer nodig dus,
toch bedankt. Op de ringweg
van Brussel in de file. Tweede
probleempje! Een Cobra naar
de vluchtstrook, en heel de
groep volgde. Daar stonden
we dan met alle Cobra’s.Een
beetje stom, want Piet Wijn
stond zonder benzine. Hij had
voor ieder lid wat meeging
een perfect boekwerk
gemaakt, zodat niemand kon
verdwalen. Maar zelf was hij

vergeten om te tanken. Het
is je vergeven Piet want je
bent toch wel een lieverdje.
Een kannetje benzine en
Piet zijn Cobra deed het
weer. Maar toen stonden
twee andere Cobra’s stil.
Het file rijden had geen
goed gedaan. Niet getreurd
want heel de groep stond
gelijk klaar om te helpen
waar nodig. Het weer was
mooi, zonnig en niet koud,
dus zagen we het maar als
een tussenstop. Na ongeveer een half uur reden we weer tot het eerst volgende
tankstation om bij te tanken. De stoet ging weer verder, afslag Luxemburg, Namen,
Marche. Afslag Hargimont / Rochefort, richting Bastogne. Harigimont kwam in zicht en
zo kwamen we aan bij het kasteel Jemeppe. Wij reden de poort door, en daar was niet
zomaar een kasteeltje, maar een enorm groot mooi kasteel, zelfs nog mooier dan ik had
kunnen dromen. Jammer dat de eigenaars Tijs en Gerda er niet waren. Maar toch
geweldig dat wij daar met heel de groep een weekend mochten doorbrengen.
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De Cobra’s werden voor het kasteel naast elkaar geparkeerd, wat het geheel nog
mooier maakte. Adrie en Metha maakten de kasteelpoort open om met de hele groep
bepakt en gezakt naar binnen te kunnen. We mochten zelf een slaapkamer uitzoeken
waar we wilde gaan slapen. Alleen dat al was bijzonder omdat de kamers echt heel
verschillend zijn en/of nog niet ingericht waren vanwege de verbouwingen. Michel en ik
kozen een ronde torenkamer
met uitzicht over de
kasteeltuin. Een klein trapje af
en wij waren bij de toiletten en
de douche. Ook was daar
een hele ruimte beschilderd
met lucht en bos, en in het
bos was een kaboutertje, van
de achterkant heel lief, maar
aan de voorkant wel
ondeugend. Ja, het was zo
geweldig dat je niet eens wist
waar je het eerst naar moest
kijken. Wij zijn toen ook onder
veel indrukken naar een
kamer naast de keuken
gegaan. Een gezellige
kamer met een lange tafel
waar we met z’n allen zijn
gaan zitten om wat te
drinken, en de eerste
indrukken uit te wisselen.
We waren met een grote
groep, want ik kon niet
eens alle namen uit
elkaar houden. Ja, dat
heb je als je voor de
eerste keer meegaat. Je
voelt je een nieuweling
want veel gezichten
waren nieuw voor ons.
Toch was het een heel
gezellig stel bij elkaar,
Papersnake 5-2001
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Nu doe ik even mijn best om de namen van jullie op papier te zetten: Nel en Piet Wijn,
Carla Goezinnen, Adrie en Metha v. Oostrum, Gert en Ingrid Beer, Willem en Ria
Dullemond, Arno Bron (laptop), Henk Schwab, Michel Tak, Kees die alles van Cobra’s
weet, Peter en Jeu Baten (zoon en vader uit Limburg) en Michel en Jacqueline. Zonder
Cobra waren er Bob en Liane Swift en natuurlijk was Peter er ook bij. Ik hoop echt dat
ik niemand ben vergeten. Om half negen zijn we gaan eten in restaurant “Chez Ali”
waar de maaltijd voor de meeste van ons heerlijk was. Na het eten zijn we lekker met
zijn allen terug gereden naar het kasteel, waar we de avond nog gezellig hebben
doorgebracht onder het genot van een drankje. De een ging wat vroeger naar bed dan
de ander. Toch viel het wel op dan Adrie en Metha ’s avonds als laatste naar bed
gingen, en ’s morgens er weer vroeg uitkwamen. Toen we 's morgens wakker werden
en in de keuken kwamen stond daar de tafel al gedekt met allerlei lekkere dingen, want
Adrie en Piet gingen al vroeg de boodschappen doen. Er waren zelfs al gekookte
eieren, kaas en dikke Belgische ham. Na een heerlijk ontbijt hebben de dames de
afwas gedaan, en ging het koffie drinken gewoon nog door. Toen zijn we vertrokken
voor een ritje door de Ardennen, waar Piet voor ons weer duidelijk een route had
uitgestippeld richting Bastogne waar wij gezellig op een terrasje zouden gaan zitten.
Maar helaas pindakaas begon het onderweg wat te regenen. Toch kwamen we vrij
droog in Bastogne aan. Maar het weer wou niet meezitten, dus kleden we allen de auto

aan met een kap of een hoes. Daar kwamen we de Belgische voorzitter van Cobra Club
Belgium tegen; Romain Degraeve uit Zottegem die z’n Cobra even wilde showen en
contact zocht met de Nederlandse Cobra Club. In plaats van een terrasje werd het een
friettentje om iets te eten en gezellig bij elkaar
de zijn. De weg terug bleef het regenen, maar
in het kasteel aangekomen waren we dit zo
weer vergeten. Nog even naar een kroegje en
terug naar het kasteel. Daar stond kaas en
worst en zelfs hondenkoekjes klaar om heerlijk
onder het genot van een drankje te nuttigen.
Metha vond ik echt de gastvrouw onder ons, en
Adrie kwam boven iedereen uit met zijn babbel.
Michel Tak ging zaterdags naar huis, maar daar
kwam een Engels stel dat in Duitsland woont
met een rode Cobra weer voor in de plaats. De
vrouw mocht er voor alle heren zijn, want ze
was mooi en lief om te zien. Ben even hun
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Gert had de ANWB al aan de
telefoon. Niet meer nodig dus,
toch bedankt. Op de ringweg
van Brussel in de file. Tweede
probleempje! Een Cobra naar
de vluchtstrook, en heel de
groep volgde. Daar stonden
we dan met alle Cobra’s.Een
beetje stom, want Piet Wijn
stond zonder benzine. Hij had
voor ieder lid wat meeging
een perfect boekwerk
gemaakt, zodat niemand kon
verdwalen. Maar zelf was hij

vergeten om te tanken. Het
is je vergeven Piet want je
bent toch wel een lieverdje.
Een kannetje benzine en
Piet zijn Cobra deed het
weer. Maar toen stonden
twee andere Cobra’s stil.
Het file rijden had geen
goed gedaan. Niet getreurd
want heel de groep stond
gelijk klaar om te helpen
waar nodig. Het weer was
mooi, zonnig en niet koud,
dus zagen we het maar als
een tussenstop. Na ongeveer een half uur reden we weer tot het eerst volgende
tankstation om bij te tanken. De stoet ging weer verder, afslag Luxemburg, Namen,
Marche. Afslag Hargimont / Rochefort, richting Bastogne. Harigimont kwam in zicht en
zo kwamen we aan bij het kasteel Jemeppe. Wij reden de poort door, en daar was niet
zomaar een kasteeltje, maar een enorm groot mooi kasteel, zelfs nog mooier dan ik had
kunnen dromen. Jammer dat de eigenaars Tijs en Gerda er niet waren. Maar toch
geweldig dat wij daar met heel de groep een weekend mochten doorbrengen.
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DAX BENELUX

BESTUURSMEDEDELINGEN
JOHN KOX

COBRA

HOOGEIND 75

B-2321 HOOGSTRATEN

TEL/FAX: (03) 315.93.62

CLUB NEDERLAND
Secr. Zandlust 10
9482 WJ Tynaarlo
tel.
0592-543971
fax
0592-541755
BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Het bestuur deelt mede dat de secretaris na zes jaar gaarne zijn functie in het nieuwe
jaar wil overdragen. De club met ca. 160 leden moet vast een lid kunnen opbrengen die
het secretariaatswerk wederom voor drie tot zes jaar wenst uit te voeren. Volgens
Egbert omvat het werk ongeveer 3 dagen per maand en heeft het leuke dat je geregeld
met leden en met nieuwe toekomstige leden contact hebt zowel telefonisch als via
internet als via briefwisseling. Daarnaast als secretaris binnen het bestuur doe je
verslaglegging van de vergaderingen, die ca. een maal per maand gehouden worden.
De vergoeding is beperkt tot fl. 150,- per jaar. Een computer met printer en een
aansluiting op het internet is zeer wel gewenst, maar dat is tegenwoordig geen
bijzonderheid meer.
Aldus doen wij een dringend verzoek aan jullie, indien je belangstelling hebt, contact op
te nemen met een van onze bestuursleden en mocht je meer informatie over de
verrichten werkzaamheden binnen het secretariaat wensen dan kan Egbert je daarover
Oproep aan nieuwe penningmeester

DAX BENELUX

Na zo'n 4,5 jaar als bestuurslid, waarvan 2 jaar als penningmeester, te
hebben gefungeerd, moet ik helaas tot de conclusie komen dat ik meer prive
tijd nodig heb, zowel voor het gezin, als de hobby. Ik kijk met plezier
terug naar de afgelopen periode; we gebruiken nu electronic banking, de
Excel-bestanden zijn aan elkaar gekoppeld, zodat de gegevens maar een keer
ingevoerd hoeven te worden etc. De kascontrole is daardoor ook eenvoudiger
geworden. Kortom; de techniek is op orde.
Nu nog een nieuwe penningmeester.
Heb je wat affiniteit met financien, weet je een beetje de weg in
spreadsheets en ben je geintereseerd in electronic banking? Denk je nieuwe
adverteerders en sposors te kunnen vinden?
Neem dan contact op met ondergetekende, of Bob Swift
Ik verwacht een stroom aan telefoontjes, stel me niet teleur!
Pim Kuijper
0345 502216

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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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. 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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European Cobra Weekend
July 21st & 22nd 2001

ES HUIS

In order to attend the European Cobra Weekend organised by the Cobra Club Nederland, most
participants drove to Lelystad (about 30 minutes north-east of Amsterdam) on Friday 20th July
- in the case of the Butcher/Butcher BRA 289 and Pilbeam Hawk 289, we drove up in convoy
through heavy downpours on that afternoon. On arrival at the hotel (De Lange Jammer) alongside Lelystad harbour, we were surprised to be told that we had to pay for the rooms in advance for the two nights, before the keys would be handed out. Once we saw the rooms, all became clear - rotten woodwork, peeling paint & damp patches for decoration, cold tiled floors,
and four single steel-framed beds reminded me of my school days in the boarding school dormitory - all that was missing was the headmaster. Having established that the hotel bar was
closed, we (Peter Cahill, David Pilbeam & Amanda, David & Andrea Butcher) rapidly retreated to
the Western Steakhouse alongside, where we eagerly awaited the arrival of (and guided in via
mobile phones) Gerry Hawkridge and Alan Gray in the hot Sharan bus, with Andrew and Robin
Batt in close pursuit in their Hawk 289. We were later joined by Pim (from the CCN, with his
Dax 427) and Nigel Brackenbury (another ex-pat living near Bonn, who blasted up in his Unique
427 directly after work). We then had an excellent meal together, washed down with huge
quantities of the local Heineken lager. Maybe the hotel rooms won't seem quite so bad after
this?

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

By Saturday morning, the rain had eased off, so we had a pleasant 9 mile convoy to the
"Midland Race Circuit", where we met up with the other participants from the Cobra Club Nederland, the Cobra IG (from Germany) and the Cobra Replica Club. Although the weather had put
a lot of the expected 100 or so Cobras off, the turnout was still pretty impressive - about 50
Cobras in total.
After registration and introductions, we all drove slowly in a nose-to-tail Cobra traffic jam
around the circuit for a few laps, for those that had not been here before to appreciate how
tight the corners (and how short the straights) are on this small oval track.
Then it was down to the fun part - two cars set off at opposite ends of the track against each
other for three laps. The winner of each heat went through into the next round, and the competition became stiffer and stiffer. This event favoured the bigger 427s, with independant
rear suspension and huge engines, but despite severe fuel starvation in the corners (i.e. for
over half the circuit!)
the Butcher/Butcher BRA 289 managed to gain a place in the quarter-finals! This round was
driven in a time of 1 minute 3 seconds for the three laps, and although crossing the line almost
a second ahead of my competitor, I was not looking forward to the semi-finals with the engine
running so lean. This worry was resolved when my opposition lodged a request to go through in
my place - he was initially slightly ahead of me, but eased off half a lap before the chequered
flag, thinking that he had already finished, and thereby gave the round to me.
Needless to say, he got wiped out in the semi-finals by one of the monster machines from the
Fatherland, as did the Unique 427 of Nigel Brackenbury.
The following event was the 100 metre sprint, which was shortened to 75 metres (for safety
reasons, there was very little braking distance after the sprint!).

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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With 22 competitors in this event, the track was dry for the first 12 or so, until a heavy
shower called off the games for a few minutes, and meant that the following competitors
(including all the 289s) had to content with a very wet and slippery track. Andy Burrows (in his
Gardner Douglas 427) decided on moving off in second gear to try to minimise wheelspin, but
no-one could approach the sub-5 second times set by the first cars. FTD was on the first run
of Harald Henschel (Chairman of the Cobra IG, car nr. 2), who did a very fast 4.22 seconds in
the dry. The fastest 289 was that of Andrew Batt (car nr. 12), who hit 5.00 seconds on both of
his runs, closely (?) followed by David Pilbeam (car nr. 17) with 5.22 seconds (good enough for
eighth place) and David Butcher (car nr. 18) with 5.28 seconds (in ninth place).
The final event was the slalom test, involving parking forwards and backwards in garages, and
snaking down through cones. This better suited the nimbler 289s, with Andrew Batt taking second place, David Butcher in fourth and David Pilbeam in fifth.
Many of the top placings went to the powerful (between 380 and 650 bhp) machinery of the
German Cobra IG, several of whom also felt the need to try and outdo each other in an orgy of
donut displays after every event. Each to their own, but unfortunately some of their completely
brain-dead members extended this activity from the relatively safe environment of the track
(a few of the marshalls that nearly got wiped out by errant 427s may disagree with me on this
one!) to the car park!
Luckily, despite a few inevitable (unintentional) spins, no-one modified their cars, and the only
mechanical problems of the day were from an oil leak (which managed to contaminate the
clutch) in Andy Burrow's Gardner Douglas 427 demonstrator, but this was soon resolved, and all
were able to leave the event under their own "steam", to drive about 25 miles to a farm - where
we had the most superb Barbeque, with fresh local produce including fish, eel, cherries, etc. in
addition to a delicious Indonesian-style grill and several varied salads. We left whilst the evening was still young, because we needed to put the 289s to sleep - and refuel ourselves with lots
more draft Heineken.
Many of the German Cobra IG members drove home after the track day, but the rest of us regrouped on Sunday morning in glorious sunshine outside the Lelystad McDonalds (ideal for those
that didn't make breakfast in the hotel, eh David & Amanda?), from where we set out in a 30
Cobra convoy along spectacular roads across the tops of dykes, through a nature reserve and
beautiful woodlands to a lovely pub and restaurant in a secluded spot, where we stopped for
lunch. Because this was the most southerly point of the tour, most of the Brits. and remaining
Germans headed from here back home, but a few of us continued the loop back to McDonalds,
where we discussed the merits of Coconut Milkshake (I'm sorry, but I really liked it!) before
saying "tot ziens" and "auf wiedersehen", then headed for home. The sun stayed out for the
entire day, drying the BRA 289 out nicely before she was put back into her garage at 20:00
hours.
Congratulations are due to all in the Cobra Club Nederland for organising such a superb event
(as they always do), and many thanks for inviting and looking after us so well; we look forward
to seeing you all again soon. The CCN's next major event is a weekend staying in a Belgian Castle
near Mons (under 90 minutes drive from Calais) on the 22nd & 23rd September 2001, to which
we are also invited! Further details are on their web site at http://www.cobraclub.nl/. What say
we take them up on this offer?
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mij mogen betekenen (integendeel zelfs), wat ik toch zeker wel verwacht van een
<tp>. Ik heb zelf alle communicatie gevoerd, niets ging van hen uit. Daarbij werd mij
evenmin alles doorgegeven.
Ik kan iedereen nu helemaal aanraden eens goed je verzekering tegen het licht te
houden. Ben je feitelijk wel verzekerd als er iets gebeurt? Uit hoe het bij mij is
gegaan, kan ik mij voorstellen dat er op deze of soortgelijke alternatieve wijze
meerdere Cobra’s rondrijden. Wellicht een goed punt voor de club om dit eens
te inventariseren onder de leden en vervolgens dit eens kort te sluiten met de
verzekeraar. Niemand schiet hier tenslotte ook maar iets mee op. Een verzekering
via <tp> bij <vz> is ook absoluut niet de enige mogelijkheid hier in Nederland om je
Cobra te verzekeren!
Verder kan ik iedereen in deze mijn advocaat aanraden: mr. P.J. Kouwenberg,
iemand die zelf een groot enthousiasteling op autogebied is gebleken (MG’s, rally).
Ook Cobra’s waren hem niet onbekend. En niet onbelangrijk: hij heeft dus
specifieke kennis op autogebied! De NAW-gegevens dan maar, want wat reclame
vind ik hier absoluut op zijn plaats en kan dus een ieder van pas komen:

Kouwenberg Bosman Fokker
Advocaten & Procureurs
Steijnlaan 8, 1217 JS Hilversum
Tel. 035-6219510 Fax 035-6240142
internet www.juridisch.com/kouwenberg/
Oke, ik stop hier eindelijk (applaus, dank u). Opwindend, al die brieven schrijven en
je simpel bellen. Toch echt veel spannender dan werken aan een Cobra, of gewoon
stomweg daarmee rijden, toch? Ik ga maar eens rustig kijken wat ik nu ga doen,
want een Cobra mis ik natuurlijk enorm: dat geluid alleen al….

Gegroet,
Jan de Vries

Edwin, Marja en Julia,
Van harte gefeleciteerd namens de Cobraclub en we wensen jullie gezinnetje heel
veel plezier met elkaar.
Hopelijk zien we jullie alle vier een keer op een bijeenkomst om jullie wonder te
kunnen bewonderen.
Papersnake 5-2001
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24 januari 2000 Informatie bij juriste: nog geen bericht van <vz>. Ik heb het verzoek
aan de Ombudsman gedaan om ook <vz> hierop aan te spreken, wat wordt
gedaan. Juriste stuurt aanmaning.
4 februari 2000 Gebeld door juriste: kreeg reactie van <vz>, gedateerd 27 januari
2000, waarin men verwijst naar hun brief van 3 december 1999 aan <tp>. Daarin
staat hun standpunt: een uitkering kan niet plaatsvinden en <vz> verzoekt <tp> mij
hiervan in kennis te stellen. Door de juriste is weer een brief naar <vz> gestuurd dat
wij het hier uiteraard niet mee eens zijn, aangezien alles volledig bekend was. Mijn
behandeling van het expertiserapport wordt bijgesloten.
24 maart 2000 Dit gaat zo maar door tot deze datum, waarop ik van de
rechtshulpverzekering een advocaat mag inschakelen. Uiteraard weer alle
gegevens verzamelen, doornemen en afstemmen. Een probleem wordt gevormd
doordat de persoon bij de <tp>, met wie ik alles altijd heb afgestemd, niet meer
werkt bij de <tp>. De <tp> weigert haar adresgegevens bekend te maken: een Kort
Geding is nodig om dit te verkrijgen.
24 augustus 2001 Kort Geding tegen <tp>, met als uitspraak op 31 augustus dat
<tp> de gevraagde gegevens bekend moet maken zodra deze nodig zijn voor het
geplande voorlopig getuigenverhoor.
8 september 2000 Verzoek om een bevel tot voorlopig getuigenverhoor tegen <tp>
en <vz> naar rechtbank.
19 januari 2001 Het voorlopig getuigenverhoor in het Paleis van Justitie te Den
Haag. Dit dient om gegevens voor een latere zaak te verkrijgen. De <vz> blijkt niet
te zijn komen opdagen. Hiertoe een korte schorsing, waarin met <vz> door
advocaat contact wordt opgenomen. Na schorsing begint getuigenverhoor. Tijdens
het verhoor verschijnt ook de vertegenwoordiger van <vz>. De persoon van de <tp>
is geheel blanco qua herinnering: dermate blanco zelfs dat de rechter enige malen
expliciet vraagt of er echt niets te herinneren valt. Er zijn toch een paar zeer kleine
edoch belangrijke punten naar voren gekomen.
14 maart 2001 Het eerste echt positieve nieuws: de advocaat kreeg een kort
berichtje van <vz> waarin men stelt: “Na rijp beraad is door ons als volmachtgever
van <tp> besloten verzekerde schadeloos te stellen. Hiertoe gaven wij vandaag
opdracht aan onze gevolmachtigde”. Dit is echter nog niet bepaald concreet, dus
slechts een heel erg voorzichtig positief gevoel.
9 april 2001 Een compleet overzicht van de te betalen schade met de wettelijke
rente etc. naar <vz>
18 mei 2001 Een dagvaarding is naar <vz> verstuurd, aangezien er geen betaling
plaatsvindt. Datum voor dit Kort Geding is vastgesteld op 20 juni 2001.
19 juni 2001 Na veelvuldig contact in afgelopen week tussen advocaat en <vz> is
het Kort Geding afgeblazen op verzoek van <vz>, wat pas gebeurde nadat het
vereiste schadebedrag was betaald.

TE KOOP
Zeer mooie Cobra replica.
In 1998 gebouwd door Marten Born van "World of Cars" en sindsdien aldaar
onderhouden.
De auto is uitgerust met een zwarte kunstof softop en een zwarte tonneau.
Technische specificatie's:
- Merk: Pilgrim Sumo MKIII
- Motor: Ford 2.9i V6 (NIEUW! Ingebouwd en heeft dus pas +/- 17.500 Km
gelopen)
- Topsnelheid: Ruim 235 km/h
- Massa ledig gewicht: +/-900 kg
- Interieur: Connolly Leer, Kleur Zwart
- Afgifte kenteken 1998
- Kleur: Blauw metaallak met witte strepen
- Vraagprijs: Hfl. 60.000,Bijzonderheden:
- Alle scharnieren zijn volledig weggewerkt dit geeft de auto een zeer stijlvolle/
unieke look.
- Geen zelfbouw
- Sidepipes
- inclusief softop
- Deelnemer van "Speed en Design 2000"
- (zie ook http://www.naxion.com/cobra/)
Tel: 0320-257343 (ma t/m vr tussen 19:00 en 22:00)
email: alan@naxion.com

Niet lang hierna was het geld ook op mijn rekening overgeboekt. Dit houdt in dat ik
ineens plannen kan gaan maken voor het vervolg: weer een Cobra, of niet? Dit
geeft mij een zeer merkwaardig en eigenlijk niet verwacht gevoel: een grote anticlimax. Gelukkig begon <tp> weer rekeningen te sturen voor het betalen van mijn
premie voor 2001, zodat tenminste niet alles in één keer afgelopen was, hahaha.
Langzaam afkicken dus! Wat een c(r)ommunicatie tussen <vz> en <tp>! Ik heb van
<vz> nooit iets vernomen, wat ik op zich erg zwak vind: uiteindelijk heb ik gewoon in
alles correct gehandeld en is de schade vergoed. Waarom dat dan allemaal zo
moeilijk moet gebeuren…. Ook de <tp> heeft helemaal nooit iets in deze zaak voor
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Daarbij lijkt de manier van frauderen mij ook wat riskant, beetje warm wel eigenlijk…
Brief hierover naar de <tp> gefaxed om af te stemmen wat hiermee te doen.
16 oktober 1999 het hele bouwkosten overzicht naar de expert en CED verstuurd
n.a.v. overleg met <tp>. Detail: aangegeven bij <tp> dat ik toch niets verplicht ben,
omdat ik met de taxatie aan al mijn juridische verplichtingen heb voldaan? Dit werd
in het gesprek op 15 oktober 1999 met de <tp> ook geheel beaamd: de verzekerde
waarde ligt gewoon vast, dus is er geen probleem rond de uitkering (dit had <tp>
volgens hun zeggen ook met de <vz> doorgenomen). Opsturen van dit overzicht
zou volgens <tp> voldoen: mocht men toch nota’s willen zien, dan zou men daar wel
om vragen. Nooit meer iets daarover gehoord dus…...
22 oktober 1999 brief naar ANWB rechtshulp, vast ingelicht voor het geval er nog
meer problemen ontstaan.
2 november 1999 alvast bij mijn rechtshulpverzekering geïnformeerd of men hulp
biedt, indien zich problemen zullen gaan aandienen. Daar kan ik inderdaad
aanspraak op maken. Let op overigens: in eerste instantie zou ik geen hulp kunnen
verwachten doordat het ongeval in België plaatsvond (geen internationale reis &
kredietbrief…sindsdien dus wel!!!!). Omdat het echter niet om het ongeval gaat,
maar de afhandeling daarvan door de <vz> in Nederland gelukkig toch wel.
4 november 1999 de tweede expert van CED erbij, deze kent wel Cobra’s.
Onduidelijkheden nu verholpen.
25 november 1999 contact opgenomen met Klachteninstituut Verzekeringen
(Ombudsman) i.v.m. slechte gang van zaken. Op hun aanraden direct met <vz>
gebeld i.p.v. tot dan toe alles via <tp> te informeren. Bij <vz> blijkt men toevallig net
deze dag het rapport van CED te hebben ontvangen (3 weken voor het opmaken en
versturen…). Dat zou naar <tp> worden gestuurd, de uitslag zou er op 3 december
zeker zijn.
7 december 1999 fax ontvangen van <tp>: men heeft het expertiserapport
ontvangen. Letterlijke tekst: Zodra een en ander door de directie is bezien zullen wij
u berichten. Zie bij 4 februari 2000, raar bericht eigenlijk.
8 december 1999 <tp> gebeld: wat stelt dit nu voor? Volgens <tp> wil de directie
(van <vz>) nog geen dekking verlenen vanwege een verschil tussen taxatierapport
en expertise. Bij verder navragen werd mij verteld dat de hele auto anders zou zijn.
Ik vroeg hen of dit sloeg op het meer dan bekende punt van DAX versus Pilgrim. Er
zouden nog meer punten zijn. Op mijn verzoek (dus niet uit zichzelf) heeft <tp> het
hele expertiserapport naar mij gestuurd. Pikant detail daaruit: de diverse
aankoopnota’s van de revisie en de onderdelen hebben wij ondanks ons verzoek
echter niet mogen ontvangen….. Nooit verzoek gehad dus.
12 december 1999 Brief van <tp> ontvangen (datum 9 december): men heeft mijn
(nu letterlijk) brief van 8 december aan de assuradeuren voorgelegd. Wij hebben
hun verzocht om een gesprek te regelen tussen u, de <vz>, de expert en de
taxateur teneinde duidelijkheid te krijgen in deze kwestie. Zodra wij een reactie van
hun hebben ontvangen zullen wij u berichten. Dus bij dat overleg zou de <tp> niet
betrokken zijn, erg raar... Vanaf dit moment stopt mijn eenzijdige communicatie met
<tp>, aangezien dit lijkt te gaan ontaarden in een soort schuifspel met een zwarte
Piet, waar ik weinig trek in heb. Van <tp> nooit meer iets vernomen, terwijl je daar
toch juist hulp van verwacht!
21 december 1999 Verzoek van juriste rechtshulp naar <vz> om hun standpunt
kenbaar te maken.
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volgens de <tp> elke paar jaar te gebeuren ter voorkoming van mogelijke
afhankelijkheden. Recentelijk konden we dat overigens weer waarnemen door de
brief en de advertentie van de <tp>, waarin stond dat nu taxaties via CED Bergweg
moeten lopen. Wel merkwaardig vind ik dat CED, naar ik hoorde, niet onafhankelijk
is maar is opgericht door verzekeraars. Afijn, de taxatie werd uitgevoerd, waarbij
mijn zorgvuldig opgespaarde nota’s werden bekeken. Ik had die ook bijgehouden in
een spreadsheet, waardoor de geïnvesteerde bedragen duidelijk waren. Bij de
taxatie heb ik eveneens duidelijk vermeld hoe de vork van mijn Cobra aan de steel
zat en dat dit geen probleem voor de <vz> was. Ook bij de taxateur was dit soort
situaties zeer bekend. Het taxatierapport vermeldt zodoende dan ook een Pilgrim
Sumo met een carrosserie van DAX en werd keurig geaccepteerd na toezending
naar de <tp>.
Er lijkt achteraf gezien overigens een vloek op mijn Cobra te rusten: het verkrijgen
van het kenteken zou bij ons een tamelijk feestelijk geheel worden, de kroon op
(te?) veel jaren bouwen. De avond voor de keuring kreeg mijn zwager een forse
hersenbloeding. Gelukkig is dat uiteindelijk heel goed afgelopen, maar het zet je in
zó’n andere gemoedstoestand, dat daardoor het hele keuringscircus een beetje in
een waas voorbij ging. Ik ging nl. wel keuren, omdat dat toen ongeveer mijn laatste
kans was. Het feestje is er ook nooit van gekomen, daarvoor waren we de maanden
daarna te druk met mijn zwager bezig. In 1999 ging ik uiteindelijk dus voor het eerst
meerijden met wat toerritten en dan is het alweer over. Alweer geen feestje L
Goed, ik had dus een Cobra met kenteken, verzekerd en al. Over het wel en wee
van mijn kenteken is geen enkele onduidelijkheid geweest bij de <tp>, dus ook niet
bij de <vz> mag je aannemen: de <tp> fungeert toch voor een verzekerde als
gevolmachtigd verlengstuk of spreekbuis van de <vz>. Ik heb nergens iets
verzwegen of anders voorgesteld. Dus wat gebeurde er nu toch? Nee, voor de
goede oplossing van deze vraag wordt geen prijs uitgereikt: deze is eenvoudigweg
té simpel, té clichématig (maar ‘t gebeurde dus mooi wel): de <vz> wenste niet te
betalen. Dit zou een andere auto zijn dan er verzekerd was, zodat men zich beroept
op nietigverklaring van de verzekering. Er staat nog een merkwaardige opmerking:
“indien deze gegevens ons bekend zouden zijn bij aanvang van de verzekering, zou
deze niet onder dezelfde voorwaarden zijn gesloten”. Grappig toch, blijkbaar wel
onder andere voorwaarden? Rare jongens, verzekeraars.
De chronologische gang van zaken, leidend tot deze prachtige conclusie was als
volgt. Ter troost: alleen de belangrijkste punten, want ik heb heel veel meer brieven
geschreven en telefoontjes gepleegd. Dit geeft overigens het hele beeld weer over
die afgelopen 1,75 jaar…
17 september 1999 het ongeval in België.
22 september 1999 samen met Cor Schiedon het wrak gerepatrieerd (is dus niet
standaard verzekerd!).
29 september 1999 eerste bezoek expert CED Bergweg, deze kent geen Cobra’s.
Aan deze expert mijn taxatierapport ter beschikking gesteld (vreemd, niet
beschikbaar?), wat hij na kopieren zou terugsturen.
12 oktober 1999 tamelijk insinuerend telefoontje van de expert: verzekerde waarde
lijkt hem veel te hoog. Ik zou hebben gefraudeerd (wat ik hem natuurlijk niet had
horen zeggen, zei hij). Hier word ik dus echt kwaad om. Zelfs ik weet eerlijk gezegd
wel een iets beter rendement met zoveel geld in zo’n 10 jaar te halen.
Papersnake 5-2001
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DRENTHERIT
Op zondag 8 juli voor de tweede maal de rondrit door het mooie Drenthe. Ook deze
keer waren de weergoden niet gewillig om er een zonnige dag van te maken. Houdt
rekening met buien was hun devies. Gelukkig zijn er altijd clubleden die zich
daaraan niet storen. In Motel Spier nog net buiten op het terras kunnen zittende,
voegden zich nog vier cobra’s bij ons. Zoals altijd fam. Wijn uit Egmond aan Zee,
fam. Van Oostrum uit Eemnes, fam. Boering uit Hoogeveen en fam. Gijzen uit Almelo. Met ons vijven op toer door het land van Bartje. Die mooie drentse dorpjes als
Meppen, Aalden en in ‘t bijzonder Oud Aalden, Zweeloo en Orvelte. In dit laatst genoemde dorpje, een en al
monument, hebben we
even een wandeling gemaakt o.a. over de brink
met een sfeer van oude
ambachten. De route werd
vervolgd via Westerbork
langs Elp door de boswachterij Grolloo, boswachterij Borger, boswachterij Gieten, door Anderen, Gasteren, Oudemolen met de pitchstop in Zeegse in het Golden Tulip Drenthe, waar we heerlijk
werden verzorgd in een gezellige ambiance. Op dat moment werden onze cobra’s
eveneens voorzien van wat water, ofwel een
hoosbui. Dus we kwamen aan onze trekken.
Tijdens het eerste deel van de route werden
we met ons allen eventjes monteur. De motor van Adri’s cobra liet het afweten door gebrek aan gastoevoer. Na veel gepeins en
beraad kwamen we er achter dat het relais
van de gasafsluiter geen goed kontakt meer
maakte met aarde door het los zitten van de
bevestigingsbout. Overigens het vinden van
dat relais was ook nog niet zo eenvoudig.
We waren allen verheugd dat de motor het
vervolgens weer voortreffelijk deed en evenzo Metha. Wel wat later geworden hervatten we de route via Zuidlaren, Annen, Anloo, Loon, Balloo, Rolde, Ekehaar,
Amen, boswachterij Hooghalen, Zwiggelte, Westerbork richting Beilen met ons doel
het prachtige brinkdorp Dwingeloo. Even buiten Westerbork werden we verrast en
zagen we aan de rand van de bossen een compleet nieuw “klassiek optrekje Het
Singelhuys”, waar kunst, meubilair en lunch werden gecombineerd en we besloten
daar de rit gezellig af te sluiten met een een hapje en een drankje. We hebben van
deze rit opnieuw genoten, geen regen van betekenis en een natuur sprookjesachtig
mooi en beeldschone dorpjes.
Wederom met dank aan Dhr. Boering voor het toezenden van de foto’s en aan allen de groeten van Cobra tot Cobra,
Egbert en Tineke de Boer
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Heel veel later hoor je dat alles ook als aanpassing bij DAX (DJ Sportscars) besteld
had kunnen worden, maar dat was mij toen niet bekend. Ach, best spannend ook
om een slijptol in je vers gespoten chassis te zetten: dat was denk ik toch wel het
punt waar ik tijdens de bouw het langst tegenaan heb lopen hikken! Inmiddels werd
de Cobraclub opgericht, waarvan ik natuurlijk meteen lid werd. Een trotse
vermelding van m’n Ford 428CJ in de ledenlijst tot gevolg hebbend!

TE KOOP
Complete donor set van Ford Scorpio
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Complete en vrijwel nieuwe Ford 2.9i V6 motor +/- 5000 km gereden met
snelle nokkenas en vaste stoterbussen inclusief injectiesysteem en
computer.
Alle ophangdelen zijn gezandstraald.
Nieuwe wiellagerset rondom
2 nieuwe ankerplaten achter
MT75 versnellingsbak
Nieuwe koppeling (borg en bek)
2 vliegwielen
Nieuwe extra carterpan met pakking
Nieuwe voorpijp van Bosal
2 extra koppakkingen (links/rechts)
Differentieel en aandrijfassen.
Pedalen, stuurkolom met stuurhuis (Ford Sierra)
Complete kopboutenset
Complete draadboom Scorpio
2 fusees voor

Begin 1993 leverde ik bij RDW een set papieren in t.b.v. het dossier, met daarbij
een complete chassistekening: aangezien ik hem als eigenbouw mocht laten
keuren, was ik nl. ook fabrikant. In die papieren had ik natuurlijk ook mijn Ford
428CJ motor vermeld. Mijn verwachting toen was dat ik met ca. een half jaar naar
de keuring zou kunnen gaan. Zoals de meeste verwachtingen rond het Cobra
bouwgebeuren viel dat dus nogal wat tegen doordat ik het geluid niet binnen de
gestelde normen kon krijgen. Uiteindelijk ben ik nog tot ergens in ’97 blijven
doortesten met de gekste soorten demping en isolatie tegen het geluid. Ik had
daartoe een zelfregistrerende decibelmeter aangeschaft, waarmee ik de officiële
geluidtesten nadeed (acceleratieproeven). Best kostbaar, zo’n meter, maar als je
bedenkt dat één geluidstest bij RDW toen al zo’n f700,00 kostte, is zoiets er toch
erg snel uit. Kortom, ik kan correcte geluidsmetingen uitvoeren (reclame)! De
eigenbouwkeuring kwam zodoende helaas niet van de grond. Ik had het er al eens
met RDW over gehad dat ik, mocht het uiteindelijk niet op deze wijze lukken, zou
gaan proberen of ik mijn Cobra via het buitenland op kenteken zou kunnen krijgen,
aangezien ik het nogal zonde vond om alleen maar een erg grote spaarpot in de
garage te hebben staan. RDW was met dat fenomeen hier in Nederland bekend, dat
gebeurde vaker.

Tegen elk aannemelijk bod.
Niels Manshanden
Westwoud
Telefoon: 0228-5654899
Email: Niels@msi.nl

COBRALIA
Nu dat Sinterklaas en Kerstmis weer voor de deur staan, beginnen we weer met het
bedenken van wat de ander graag zou willen uit de zak van Sinterklaas en Zwarte
Piet of onder de Kerstboom vandaan. Om U hierbij wat te helpen hebben Aart en ik
een lijst gemaakt met alle voor ons bekende schaalmodellen van de Cobra 289 en
427. Wellicht zit er een Cobra voor u tussen die nog in de verzameling ontbreekt.
Deze lijst maken is niet zo moeilijk maar het vinden van deze modellen is iets
anders. We verzamelen zelf ook Cobra-modellen en in het begin kom je regelmatig
thuis met een nieuwe aanwinst en een tevreden gevoel maar na verloop van tijd
kom je alleen nog maar modellen tegen die je al hebt en het wordt dan ook steeds
moeilijker om de verzameling uit te breiden. Des te groter is de blijdschap als je
weer een model vindt dat je nog niet hebt. Het wordt dan dus een uitdaging om de
beurzen en modelwinkels af te stropen, op zoek naar Cobra’s, en in alle hoeken en
gaten te kijken. Het hele land wordt doorkruist op jacht naar modellen. Succes dus!.
Aart Hoogendoorn & Mickel Goossens
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Zo komt dan uiteindelijk mijn registratie in beeld. Ik had reeds een aantal malen
contact gehad met de <tp> van onze collectieve Cobra verzekering omtrent het wel
en wee van mijn Cobra. In 1997 leek het nog te lukken met de eigenbouw
registratie. Ik had toen de aanvraagformulieren van de verzekering ontvangen, voor
een groot deel reeds door hen ingevuld. Daarop was dus keurig vermeld dat het een
DAX Cobra was, met als bouwjaar 1997. Door het mislukken van de geluiddemping
tot het voor RDW aanvaardbare niveau bood de reguliere weg mij geen
mogelijkheden meer: mijn budget bleek helaas toch niet zo ruim als dat van
bekende autofabrikanten, die de geluidsproblemen op elektronische- en andere
ingenieuze wijze ondervangen. Wat mij toen overbleef was de weg via het
buitenland. Ik kon uiteindelijk aan een Engels Cobra kenteken van een Pilgrim
Sumo komen. Na wederom uitgebreid telefonisch overleg hierover met de <tp>, om
100% duidelijk te krijgen of dit voor onze verzekering mogelijk was, kreeg ik te
horen dat dit geen enkel probleem was: deze situatie was bekend hier in Nederland,
want zelfbouwauto’s en kentekens vormen hier een wat problematische combinatie
(in Engeland dus niet, daar kunnen (niet Q-)kentekens legaal worden omgezet op
andere voertuigen). Voor de <tp> niets nieuws onder de zon en geheel akkoord.
Dit leidde er toe dat uiteindelijk voorjaar 1998 mijn Cobra werd gekentekend als een
Pilgrim Sumo uit 1982. Het indertijd toegezonden aanvraagformulier voor de
verzekering kon ik volgens de <tp> gewoon aanpassen. Dit houdt in dat op mijn
aanmeldingsformulier zaken als merk, type, bouwjaar en chassisnummer duidelijk
zijn doorgekrast en aangepast van een DAX 427 uit 1997 naar een Pilgrim Sumo
MK II uit 1982. Een kopie daarvan had ik gelukkig bewaard, waarop alles goed
leesbaar was.
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Vervolg op Het Ardennen offensief, of: hoe warm het was en hoe ver 2
Mijn bijdrage in het decembernummer van 1999 van de PaperSnake sloot ik af met
een laatste opmerking omtrent de stand van zaken. De zaken rond de uitkering door
de verzekeraar leken toen nl. al erg langzaam te gaan verlopen. In dit stuk wil ik een
overzicht geven van hoe deze situatie is ontstaan, nadat na 1,75 jaar mijn
schadebedrag is uitgekeerd. Dit mede omdat er ongetwijfeld voor deze en gene
Cobra-bezitter een soortgelijke situatie rond zijn/haar verzekering zal bestaan. Stof
tot veel nadenken dus! Voor het hoe en wat van het ongeval zelf verwijs ik jullie
naar het decembernummer van 1999. Het gaat hier dus om onze collectieve
clubverzekering, waarbij ik verzekerd was. De volgende aanduidingen zijn gebruikt:
<tp> = tussenpersoon en <vz>=verzekeraar. Scheelt een hoop typen……
Ik begin maar met een stukje historie, omdat anders de uiteindelijk gevolgde weg
helemaal merkwaardig over kan komen.
Mijn autogeknutsel vond altijd plaats op straat, later in garageboxen en op het laatst
in een gehuurd stuk (de deel) van een boerderij, vlak bij de oorspronkelijke locatie
van JPS in Huizen. Aangezien ik toen reeds in Almere woonde, werd niet elk
verloren uurtje daar gebruikt: je kon dan net heen en weer rijden, de auto aanraken
en weer terug gaan. Op zich leuk, maar……. Na dus veel slapeloze nachten
omtrent de huur versus de waarde van de toenmalige te restaureren Alfa, besloot ik
die uiteindelijk te verkopen en niets meer met auto’s te doen totdat ik dat thuis kon
doen. Ook was ik toen heilig van plan met nieuwe onderdelen te gaan werken i.p.v.
het vechten met verroeste bouten en andere (te) oude zaken (een Jaguar
wielophanging of zo, maar dat wist ik toen gelukkig nog niet….). Eind ’88 kochten
we onze woning met garage. Ik had al heel lang een ideale auto (qua model) voor
ogen, een soort Shelby Daytona Coupe, maar dan net iéts betaalbaarder en
verkrijgbaarder. Voor mij kwam toen het meest de Marcos Mantula met de bekende
Rover V8 in de richting. De informatie van Jem Marsh was reeds lang verslonden,
dus trok ik voorjaar ’89 eens naar de omgeving van Zolder, waar de importeur zat.
Beetje vreemde toestand aldaar, een tijd gepraat. De Mantula zou in Nederland
een typegoedkeuring met een Ford Escort blokje erin krijgen. Nou nee, dank u, da’s
toch niet helemaal wat ik zocht: het ging om de combinatie van model en in elk
geval het geluid van 8 cylinders. Exit Marcos zodoende (jammer:nog steeds erg
mooi….). Omdat ik al die jaren ook al naar Cobra’s had gekwijld, maar ook die mij
tot dan toe geheel onbetaalbaar leken, ging ik toch maar eens in die richting
informeren. Zodoende kwam ik uiteindelijk bij JPS terecht, die toen inmiddels in
Zeewolde waren neergestreken. Kijken, kijken, eens rijden, etc. Uiteindelijk de klos
op 16 december 1989: de bestelling van een chassis en body met een doos vol met
lastige maten bouten en moeren.
Goed, de rest van de vaak standaard bouwverhalen bespaar ik jullie, dit alleen ter
introductie. Naast alle bekende Cobra-perikelen (en bijkans m’n body verloren door
het faillissement van JPS) was ik ook nog eens zo eigenwijs om een originele
Cobramotor te willen inbouwen: een Ford 428 (de “goedkope” blokken in de echte
427’s, die werden ingebouwd nadat de 427’s op waren). Na jaren bouwen en allerlei
andere zaken, kwam het kenteken zowaar in zicht. Bij iedereen een verhaal apart,
bij mij nog wat aparter, omdat ik mijn Cobra als eigenbouw mocht laten keuren bij
RDW. Hierover had ik indertijd afspraken gemaakt n.a.v. de geplande verbouwingen
die ik aan mijn chassis moest uitvoeren om dat blok te kunnen herbergen.
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Schaal Merk
1:25
1:16
1:34
1:34
1:34
1:25
1:18
1:16
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
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1:43
1:43
1:43
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1:43
1:24
1:24
1:24
1:24
1:24
1:24
1:24
1:175
1:43
1:43
1:43
1:25
1:18
1:18
1:18
1:18
1:18
1:18
1:16
1:87
1:87
1:87
1:87
1:43
1:60
1:60
1:60
1:60

Academy Minicraft
Airfix
American Classics
American Classics
American Classics
AMT
AMT
AMT
Autoreplica
Bang
Bang
Bang
Bang
Bang
Bang
Bang
Bang
Bang
Bang
Bang
Bonza
Bonza
Bonza
Bonza
Bonza
Bonza
Bonza
Box
Box
Box
Bburago
Bburago
Bburago
Bburago
Bburago
Bburago
Bburago
Clividon collection
Collectors edition
Del Prado
Ertl
Ertl
Ertl
Ertl
Ertl
Ertl
Ertl
Ertl
Ertl/Esci
Herpa
Herpa
Herpa
Herpa
High Tech
Hot wheels
Hot wheels
Hot wheels
Hot wheels

Modelnr

Kleur

Racenr Opmerkingen

Blauw

98

Blauw met witte strepen
Paars met witte strepen
Zwart met witte strepen
Rood
Geel
Blauw
Blauw
BNG422 Rood
BNG421 Wit
BNG7115 rood
BNG7149 Geel
BNG410 Rood
BNG420 Wit
BNG412 Wit
BNG7159 Blue metallic met witte strepen
Aluminium gepolijst
British racing green
BNG411 Zwart
Antraciet
Blauw
Bruin
Groen
Blauw
Zilver
Rood
Blauw met rode streep
Zwart met gele streep
British racing green
Licht-oranje
Blauw
Rood
Paars
Oranje
Blauw
Goud
Blauw met witte strepen
Blauw
Blauw met witte strepen
Donkerblauw metallic
Rood met wite strepen
Blauw met witte strepen
Mat zilver
Blauw met witte strepen
Wit met zwarte strepen, essex wire
Blauw
Zwart
Rood
Groen
Blauw

XP98
96
1
4

3

Bouwpakket, 289
Frictiemotor
Frictiemotor
Frictiemotor
3 uitvoeringen (custom, racing, stock)
Bouwpakket, metal
Bouwpakket
Bouwpakket, metal, 289
Riverside
Single seater, klein ruitje
Red wire wheels
Bardahl Trophy
Spaakwielen
Hardtop Le Mans
Softtop
Street
Spaakwielen
Hardtop
Zinken Cobra, rechts gestuurd
Zinken Cobra, rechts gestuurd
Zinken Cobra, rechts gestuurd
Zinken Cobra, rechts gestuurd
Zinken Cobra, rechts gestuurd
Zinken Cobra, rechts gestuurd
Zinken Cobra, rechts gestuurd
Spaakwielen

146
15
149

Mille Miglia
VIP-collection

88

Bouwpakket

289 Cobra
Special millenium edition

98
98
91

AP op de deur

Zinken Cobra, Diorama
Blauw met witte strepen
Blauw met rode vlammen
Rood met gele strepen
Geel

7

Rode strepen op de deur
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1:60
1:60
1:60
1:43
1:60
1:60
1:87
1:87
1:87
1:87
1:87
1:87
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:43
1:18
1:18
1:18
1:18
1:18
1:18
1:18
1:18
1:18
1:10
1:43
1:32
1:60
1:14
1:14
1:43
1:24
1:24
1:24
1:24
1:24
1:24
1:24
1:24
1:24
1:24
1:18
1:160
1:160
1:160
1:160
1:160
1:25
1:43
1:87
1:87
1:87
1:87
1:43
1:43

Hot wheels
Hot wheels
Hot wheels
John Duys
Johnny Lighting
Johnny Lighting
Jollyni
Jollyni
Jollyni
Jollyni
Jollyni
Jollyni
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Kyosho
Le Phoenix
Lindberg
Lucky
Lucky
Lucky
Marsch Models
Majorette
Majorette
Majorette
Majorette
Majorette
Majorette
Majorette
Majorette
Majorette
Majorette
Majorette
Marks
Marks
Marks
Marks
Marks
Minicraft
MMI
Monogram
Monogram
Monogram
Monogram
Monogram
Monogram

Modelnr

JLN1011
JLN1012
JLN1013
JLN1014
JLN1015
JLN1016

Kleur

Racenr Opmerkingen

Wit
Wit
Wit
Blauw
Rood
Zwart met blauwe strepen
?
?
?
?
?
?
Zwart
Zilver
Rood
Blauw met witte strepen
Blauw
Zilver met witte strepen
Rood met witte strepen
Rood met witte strepen
Groen
Blauw
Rood
Chroom
Zilvergrijs met rood-wit-blauwe streep
Zilvergrijs metallic
Blauw met witte strepen
Transparant

7
Vlammen
Voetbal op de deuren
Bouwpakket metal
Frictiemotor
12h sebring 1963 nr 15
12h sebring 1963 nr 16
Targa florio 1946 nr 146
12h sebring 1963 nr 11
Santa barbara 1963 nr 96 road races
Versione clienti 1963

Childrens foundation

SOME LIKE IT HOT
Racing
Elektromotor
Bouwpakket metal
Bouwpakket uit 1972
Slotracer jaren '60-'70
Met afstandbediening en verlichting
Met afstandbediening en verlichting
Bouwpakket met foto-etsonderdelen, 289

Rood
Rood
Blauw
Blauw met witte strepen
Turquoise
Wit
Rood
Bordeaux
Wit
Wit met blauwe strepen
Blauw met witte strepen
Blauw met witte strepen
Zilver metallic
Blauw met witte streep
Blauw
Groen
Rood
Zwart
Zilver
Geel met blauwe strepen
Paars
Groen
Rood
Zwart
Geel
Wit

UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE GARDNER DOUGLAS 427

Enkel ruitje, gelimiteerd

25

Namac editie

5

Softtop
Blauw interieur

16
5
22
16

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.

Bouwpakket, metal

8
10
18
Bouwpakket met foto-etsonderdelen, 289

metalen bodemplaat

91

J.S.P. B.V.
Cockeveld 6
5672 AE
Nuenen Holland
Tel : +31 (0)40-2951427
Fax:+ 31 (0)40-2951429

Bouwpakket 289
Bouwpakket, Essex Wire
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Schaal Merk

Wij hebben tot mijn grote plezier de Belgische Cobra club ontmoet tijdens ons
weekend in België. Zij hebben 38 leden en zijn erg enthousiast. Om het aantal
deelnemende Cobra’s tijdens onze activiteiten volgend jaar te vergroten, zal ik de
Belgische club regelmatig uitnodigen, zodat wij met wat meer Cobra’s zijn. Ook de
Duitse club toonde weer interesse. Watch this space!!
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

Wie wil zijn Cobra ter beschikking stellen voor een trouwerij?
Wij trouwen in de omgeving van Amersfoort op 30 augustus 2002.
Het is een verassing voor mijn aanstaande man!
Neemt u dan kontakt op met:
Astrid van den Heuvel
Karveel 56-26
8242 CP LELYSTAD
Tel. 0320-246235 of 06-23714834 (vragen naar Astrid)
Vriendelijke groet,
Astrid
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Modelnr

Kleur

Racenr Opmerkingen

98

1:32

Monogram

1:24
1:24

Monogram
Monogram

Blauw
Rood

1:32

Ninco

Grijs/blauw

1:32
1:32

Ninco
Ninco

Rood met witte streep
Zwart met witte streep

1:43

Provence Moulange

1:43
1:43

Provence Moulange
Provence Moulange

1:43

Revell

1:32
1:32

Revell
Revell

Blauw met witte strepen
Blauw

1:32
1:25

Revell
Revell

Geel
Grijs

52

Slotracer
Bouwpakket, Drag King, hardtop

1:24

Revell

british racing green

288

Bouwpakket metal

1:24
1:24

Revell
Revell

Rood
Wit

1:24

Revell

Zwart

1:24
1:24

Revell
Revell

Blauw metallic
Blauw met witte strepen

1:20

Revell

Rood

1:20
1:24

Revell
Revell USA

Blauw met witte strepen

1:43

Road legends

Blauw met witte strepen

1:43
1:18

Road legends
Road legends

Grijs met witte strepen
Blauw met witte strepen

1:18
1:18

Road signature
Road tough

Grijs met zwarte strepen
Blauw met witte strepen

1:18

Road tough

Blauw

1:18
1:18

Road tough
Road tough

Rood
Zwart

1:33

Scalextric

Rood

66

slotracer

1:33
1:90

Scalextric
Schuco

Groen
Rood

11

slotracer
Zinken cobra

1:87

Soest

Ongelakt

1:43
1:43

Solido
Solido

Geel
Rood

8

Bardahl Trophy

1:43

Solido

Blauw met donker blauwe strepen

Met blik

1:34
1:34

Speedy power
Speedy power

Blauw met witte strepen
Zwart met witte strepen

Frictiemotor
Frictiemotor

1:34

Speedy power

Paars met witte strepen

Frictiemotor

1:25
1:24

Sunny
Superior

Rood met witte strepen

3

1:24
1:24

Superior
Superior

Blauw
Paars met witte strepen

99

Frictiemotor
Frictiemotor

1:24

Superior

Blauw met witte strepen

3

Frictiemotor

1:32
1:24

Testors
Testors

Blauw met witte strepen
Rood

1:43

Vanguard

Zilver met witte strepen

1:87
1:24

Waldorf
White Point

1:43

Zaugg modell

Blauw

1:160
1:43

?
?

Groen
Tin

1:43

?

Tin

1:24

?

Kristal

Bouwpakket, Racing
Bouwpakket, hardtop
Slotracer

51

Slotracer
Slotracer

64

Resinkit, Le Mans 1964
Resinkit
Resinkit, Targa florio 1946 nr 146

28112

Rood

Special edition
98

Easy kit
Slotracer, hardtop

33
Creative masters, racing
USRRC 427 Cobra, Gelimiteerd tot 10.000
met C. Shelby of Ken Miles

Uit Japan
Frictiemotor

Bouwpakket metal
Slotracer
5

Racing
houten voet
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VARIA

OPEN EN BLOOT

HVL heeft van Renovo een lijn van produkten om uw cabrioletkap te onderhouden.
Het betreft:
Plastic Windows Polish: doffe en bekraste ruitjes worden weer als bijna nieuw
Softtop Cleaner: grondig schoonmaken van uw vinylkap, hardnekkig vuil
Softtop Ultra proofer: bescherming tegen vlekken en oxydanten, hardnekkig vuil
laat zich beter verwijderen, bestand tegen verwering.
Softtop Dry cleaner shampoo: droog shampoo voor reinigen en opfrissen van uw
kap. Bruikbaar voor alle kleuren.
Softtop Reviver: opnieuw op kleur brengen van een verschoten kap. Verkrijgbaar
in zwart, bruin en blauw.
Ultra Proofer: bescherming van uw kap tegen uv-straling en vocht.
Voor meer informatie:
HVL Cabrioletkapmakerij
Dreef 60
4014 ML Wadenoijen
0344-661610
www.butlersguild.com/8000.htm
TERUGKOMST VHT IN EUROPA
VHT (Very High Temperature) verf is ongetwijfeld voor velen onder u een oude
bekende. Helaas is VHT de laatste jaren wat moeilijker verkrijgbaar geweest. Met
gepaste trots kunnen wij u zeggen dat VHT weer terug is. Door PJH Brands ( de
moederfirma van VHT) is CHEMICALS & PAINT aangewezen als exclusief
importeur voor de Benelux, Duitsland en Frankrijk.
Naast de bekende hittebestendige lak voor motoren, uitlaten en uitlaatspruitstukken
biedt VHT ook tal van andere produkten. Te denken valt aan montagehulpmiddelen
om motoren in elkaar te zetten (koperspray, pakkingverwijderaar) en speciale
verftoepassingen om de auto weer in originele staat terug te brengen (krimplakken). Ook voor het interieur zijn speciale lakken ontwikkeld, om uw bekleding/
tapijt/skai weer als nieuw te maken.
Geïnteresseerd? Bel voor meer info CHEMICALS & PAINTS 0172-501330

Het is niet leuk mee te rijden met een Cobra rit in een gewone auto. Dat is echt niks.
Degene van jullie die deze ervaring hebben zullen dit beamen. Maar als ik in mijn
Cobra rijd tijdens een Cobra rit, vind ik het ook geen leuk gezicht, als een niet
Cobra, de mooie lijn van Cobra’s doorbreekt. Wij wilden zo graag het
kasteelweekend meemaken, maar door dat ik het zo druk heb met mijn bedrijfje,
heb ik geen tijd gehad de Cobra echt rijklaar te maken. Ook heeft onze Cobra nog
geen APK keuring gehad. Ik zal dit nooit meer doen. Als je toch met een niet Cobra
deel wilt nemen aan een toer, rijd dan s.v.p. achter de Cobra’s aan!
Ons 9de Cobra jaar is alweer voorbij. Wat gaat de tijd toch snel. En wat een leuke
activiteiten hebben we achter de rug.
Maar er zijn een paar dingen waarop ik jullie wil attenderen.
Volgende jaar bestaat onze Cobra Club 10 jaar. Hoe willen jullie dat wij dit lustrum
zullen vieren? Mail of bel uw idee a.u.b. door.
Ook gaat het bestuur veranderen: Pim Kuiper legt zijn functie als penningmeester
neer en ook onze secretaris Egbert de Boer wil er mee stoppen..
Beide functies zijn niet zwaar en kosten weinig tijd als je kan communiceren via
Internet. Als secretaris ben je het belangrijkste interne contactpunt. Je bent van
alles op de hoogte en moet de voorzitter en de andere leden van het bestuur op de
hoogte houden. Je bent een soort “spin in het web”. Pim heeft een eenvoudig
boekhoudsysteem georganiseerd en je hoeft alleen de relevante financiële
gegevens in te voeren en de computer geeft als output de financiële
omstandigheden van dat moment. Uiteraard zullen Egbert en Pim hun opvolgers
inwerken.
Wij zoeken doeners, die de club nog zinvoller, leuker, gezelliger, etc. willen maken.
We zijn geen discussieclub, wij zijn een autoclub.
Let op. Ik ben niet van plan om langer dan 3 jaar voorzitter te blijven. Het komende
jaar zal dus het laatste jaar zijn dat ik eventueel beschikbaar ben als voorzitter.
Denk er dus over na wie in 2003 de “hamer” van mij wil overnemen.
Onze club groeit nog steeds. Wij hebben nu meer dan 150 leden. Laat mij van je
horen als je zin hebt mee te helpen in de organisatie (bestuur) van onze club. Veel
tijd hoeft dit niet te kosten, maar het zal wel veel genoegdoening geven als je ziet
dat je bijdraagt aan de ontwikkeling van onze club! Wij hebben veel nieuwe jonge
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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,-

REDACTIONEEL
Allereerst wil ik de mensen bedanken die mij
via een kaartje of via de telefoon geholpen
hebben met mijn herstel. Dat doet een mens
goed en het draagt zeker bij aan een
voorspoedige revalidatie.
Eindelijk weer een Paper Snake die
makkelijk te vullen was. Dit resulteert in een
zeldzame 32 pagina’s met Cobrapraat. Het
scheelt echt uren werk als je genoeg copij
krijgt toegezonden, en zeg nou zelf, de
Paper Snake is dan toch ook veel leuker om
te lezen.
Op pagina 20 vindt u de verloren zoon uit de
vorige Paper Snake, die om duistere
redenen zoek was geraakt. Het zijn nog wat
foto’s van het European Cobra Weekend en
van het 289-register uit Engeland hebben we
nog een verslag van het weekend.
Op pagina 30 vindt u een kortingsbon voor
Speed & Design 2001, die plaatsvindt van 29
november t/m 2 december. Bij inlevering van
de bon ontvangt u korting op de entree.
Knippen in de Cobrabijbel is natuurlijk ten
strengste verboden maar ik verwacht dat een
kopie van de bon ook wel zal volstaan.

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.

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,-

Verder wil ik u alvast een fijne Sinterklaas
wensen en voor degene die een vroege
wintersport hebben veel sneeuwplezier

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

Mickel Goossens

Of bij:

Inhoudsopgave:
Blz.

*De kosten van de kleurenadvertenties is inclusief een
internetlink op de website van Cobra Club Nederland.
** De internetlink kan alleen in combinatie met een A4
zwart/wit-advertentie

COBRALIA

Jan de Vries over z’n cobra
Bestuursmededelingen
Ardennenweekend
European Cobra Weekend
Drentherit
Schaalmodellen

6
14
15
20
25
26

Pim Kuijpers
Kuijper.pim@zonnet.nl

Bob Swift
&
Pim Kuijper

Copijdata Paper Snake voor 2001
Paper Snake 6 26 november

Restaurant La Place
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5314644
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