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Contributie 100,-- inschrijfgeld 25,-Kopij: Gaarne bij artikel meerdere foto’s (bij voorkeur zwart /
wit) meesturen waarmee wij het geheel kunnen verfraaien.
Zet naam en adres op de foto’s zodat wij deze na gebruik
terug kunnen sturen, tenzij anders afgesproken.
CCN behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten,
te veranderen of in het geheel niet te plaatsen.
CCN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
publicaties
Het plaatsen van advertenties of ingezonden
mededelingen behoeft niet te betekenen dat CCN achter de
inhoud staat.
Advertentie tarieven:
1 A4 min. 6x per jaar kleur kaft*
1 A4 min. 6x per jaar kleur binnenkant*
1 A4 min. 6x per jaar zwart/wit
½ A4 min. 6x per jaar zwart/wit
1 inlegvel max. 1 A4 zwart/wit
Internetlink**

ƒ 750,ƒ 600,ƒ 350,ƒ 200,ƒ 150,ƒ 100,-

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

REDACTIONEEL

Na wat problemen met het laten maken van
de Paper Snake hopen we nu toch een
goede oplossing te hebben gevonden om de
Paper Snake in een goede kwaliteit te
kunnen leveren maar ook om ons lijfblad op
tijd open te kunnen slaan. Dit jaar zat het niet
mee, ondanks alle gedane moeite.
De Paper Snake was dit jaar goed te vullen
met de door u aangeleverde artikelen. Dat
maakt het maken van de Paper Snake er
een stuk leuker op. Ik hoop dat u de Paper
Snake met veel plezier heeft gelezen. Op
naar 2002.
Als u uw Cobra eens op de cover van de
Paper Snake wil zien pronken, dan kunt u mij
een goede scherpe verticale foto sturen. Als
ik de foto kan gebruiken komt uw Cobra
zeker eens op de Paper Snake, die
vervolgens de hele wereld rond gaat. Mijn
adres staat in de kolom hiernaast.
Tot slot wens ik u hele fijne feestdagen en
een gelukkig en gezond 2002.
Tot ziens op 20 januari 2002 op de
jaarvergadering in het Wegrestaurant “Afrit
De Meern”.
Mickel Goossens

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

Inhoudsopgave:

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.

Zo, de laatste Paper Snake van het jaar
heeft u alweer in de hand. Het jaar is
wederom omgevlogen, mede dankzij de
leuke Cobra-evenementen zoals natuurlijk
het European Cobra Weekend en het
Ardennenweekend. We zijn druk aan het
broeden op een evenzo interessante
evenementenkalender voor 2002.

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

COBRALIA

Poloshirt met geborduurde Cobra-sportscar logo
in de maten M, L en XL; in de navolgende kleuren:
Geel met groen logo;
Kobalt met geel logo;
Wit met blauw logo;
Jade met wit logo.

Leden

Niet-leden

fl 35,-

fl 45,-

Windbestendige donkergroene paraplu met
gele Cobra-snake en houten handvat.

fl 35,-

Cobra mousepad voor u of uw vrienden
CCN spons, een noodzakelijkheid in Nederland
Cobra manchetknopen per paar
Cobra Dasklem incl knoopsgatpin
CCN mesje

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

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

fl 10,fl 25,fl 15,-

Deze artikelen, te zien op de foto, kunt u, 24 uur per dag, bestellen per e-mail:
Bob Swift:
Swiftysnakers@quicknet.nl of per fax 072-5814473
Of bij:
Pim Kuijper
Kuijper.pim@zonnet.nl

Bob Swift

Flipfront
Project Kees Molenaar
Versterking frame
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Pim Kuijper

Restaurant La Place
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5314644

Copijdata Paper Snake voor 2002
Paper Snake 1
11 maart
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OPEN EN BLOOT

De laatste 2 Paper Snakes heb ik laten kopiëren en binden hier in Alkmaar. Mickel’s
ongeluk met zijn motor en zijn revalidatie in het ziekenhuis was het eerste probleem
en het tweede was onze drukker die een compatibiliteit probleem had met onze
bestanden. Mickel heeft fijn werk gedaan met de digitalisering van onze Paper
Snake en wij hebben allemaal veel geleerd over dit proces. Ik hoop dat nu alle de
problemen zijn opgelost.
Daar dit de laatste Paper Snake van dit jaar is, is het tijd voor mij om te reflecteren
over het afgelopen Cobrajaar.
Onze internet site www.cobraclub.nl is volwassen geworden en een groot succes
en samen met de Engelse club www.cobraclub.com (Dutch Cobra Club) is
verantwoordelijk voor de continue groei van het aantal leden. Binnenkort zullen wij
ons 170ste lid kunnen verwelkomen!
De Paper Snake heeft nieuwe adverteerders en sponsors binnen gehaald zoals we
gepland hadden.
Onze Pubmeeting plek La Place restaurant is een succes. De parkeerplaats en het
terras zijn groot genoeg en het eten en drinken lekker.
Ons “European Cobra Weekend” was een absoluut topper. 40 + auto’s. De
aanwezigen hebben enorm plezier gehad. Het was een SUPER weekend.
Het Belgische kasteel weekend in het prachtig kasteel Jeneppe. Leuk, ieder jaar
kunnen we de ontwikkeling van de restauratie volgen. We hebben traditie getrouw
ook weer een prachtige tocht door de Ardennen gemaakt.
Twee bestuursleden hebben besloten aan het einde van dit jaar af te treden. Pim
Kuijper wil stoppen met de regeling van onze financiering en Egbert de Boer wil zijn
functie als secretaris opgeven. Dit is de leukste functie in het bestuur, aangezien je
het centrale punt bent, waar al de informatie binnenkomt.
Als er een clublid is dat graag invloed wil hebben op het reilen en zeilen van onze
club en daar een beetje tijd in wil investeren, meldt u dan bij mij aan als aspirant
bestuurslid.
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Wij hebben ambitieuze plannen in 2002. Zoals een bezoek aan de Neurenberg ring,
Goodwood in Engeland, en een bezoek aan onze Belgische zusterclub. Om alles te
horen nodigen wij jullie uit op onze algemene ledenvergadering op zondag, 20
januari 2002 om 13.00 uur.

DON’T MISS IT!!
U heeft dan de mogelijkheid mee te praten over de plannen voor het nieuwe
Cobrajaar.
Laat mij in de tussentijd van u horen. Ik ben altijd te bereiken maar
mail adres is gewijzigd:

let op mijn e

Tel: 072-5814470,
FAX: 072-5814473
E-mail: swiftysnakers@quicknet.nl
Mobile: 0627-057953
De Cobragroeten en fijne Kerstdagen, een gezellig uiteinde en een goed begin
gewenst!

Bob Swift

Versterking frame DAX Cobra
In de Paper Snake van 4-2000 stond een artikel over een versteviging van het
frame. Dit zou een aanmerkelijke g geven van de stijfheid.
Na overleg met wat mensen die ervaring hebben met construeren van bodydelen en
sterkteberekeningen en het beproeven hiervan, werd besloten om over te gaan tot
het aanbrengen van de wijziging.
Wat betreft het materiaal van de pijpenbleek uit de DIN-norm 2391 welk materiaal
de grootste stijfheid bezit. Pijpdiameter rond 25 mm, wanddikte 2,5 mm werd
vervolgens aangeschaft.
Deze wijziging had meerdere consequenties dan alleen het lassen van de pijpen. Er
moest namelijk ruimte gemaakt worden tpv de tunnel en in het achterwandje bij de
ophanging van het differentieel. Dit was tevens een mooie gelegenheid om de vorm
van de tunnel zodanig te kiezen dat de remmen achter meer koellucht krijgen.
De pijpen zijn achter zo hoog mogelijk geplaatst, zodat een zo groot mogelijke
driehoek tussen frame en pijpen ontstond. Schakelbediening moest worden
aangepast aan de nieuwe vorm van de aluminium tunnel. Afgewerkt met warmte
isolatie en een nieuwe tunnelmat.
Na alles opgebouwd te hebben werd de eerste rit gemaakt over een stuk waarvan ik
het gedrag van de body en frame kende. Hierdoor was een goede vergelijking van
de oude en de nieuwe situatie mogelijk.
Het resultaat mag er zijn!
Geen tordering om de lengte– en breedte-as. Strakker rijden en sturen. Minder
geluiden van het bewegen van de body ten opzichte van het frame.
De hele klus was echt de moeite waard.
Een opvallend feit: het zwakste punt van het frame wordt hierdoor verplaatst naar
de plaats waar de voorste punten op het frame zijn gelast. Dit uit zich doordat de
crossbar met voorruit iets gaat bewegen ten opzicht van de body. Dit is nadien
opgelost door aan de onderzijde van het frame hoekprofielen te lassen welke dit
punt naar voor en achter overlappen. Deze zijn tevens de stootblokken om de
prachtige verkeersdrempels op te vangen.
Groeten, Marcel van der Zee
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AUTO

ES HUIS

COBRA

VOOR UW COBRA EN SUPER 7
HANDELSSTRAAT 51

CLUB NEDERLAND

7772 TS HARDENBERG

TEL.0523-262626
FAX 0523-272010
www.autoeshuis.nl

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op zondagmiddag 20 januari 2002 om 13.30 nodigen wij u gaarne uit voor de
Algemene Ledenvergadering Cobra Club Nederland, die gehouden wordt in het motel en
wegrestaurant “Afrit De Meern”.
We hopen wederom op een goede opkomst, zodat wij uw bevindingen en suggesties voor het
nieuwe jaar kunnen horen. Na afloop van de vergadering nodigen wij u uit voor de
nieuwjaarsborrel en zullen een toast uitbrengen op het nieuwe jaar 2002.
Hieronder volgt de agenda.
AGENDA

EU import van de Superformance Cobra en Super 7

1. Opening
2. Algemene mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 21 januari 2001
( zie verslag in PaperSnake van maart 2001)
4. Financieel jaarverslag 2001 en verslag kascommissie ( Luuk de Boer en Dick Vesters)
Begroting 2002
Benoeming kascommissie 2002
5. Jaarverslag activiteiten 2001

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR :

6. Jaarverslag redactie Paper Snake
7. Bestuurssamenstelling
-aftreden:
Pim Kuijper
penningmeester
Egbert de Boer secretaris
-voordracht: ?
-stemming/benoeming nieuw bestuur

- 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

8. Activiteitenkalender 2002
9. Vaststelling datum ALV 2003
10. Rondvraag
11. Sluiting
Het Bestuur
NB. Het wegrestaurant kunt u vinden bij de afrit De Meern aan de A12 tussen Utrecht en
Den Haag. ( telefoon restaurant 030-666 14 44 )

DE KOFFIE STAAT ALTIJD VOOR U KLAAR
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Gevolgd door de achterwielophanging.
Het differentieel wilde niet erg meewerken of ze hebben in
de fabriek niet goed opgelet waar de gaten van de beugel
moesten komen. Dan maar aan de slag met de dremel om
er sleufgaten van te maken.

Het stuur en de pedalen gemonteerd en een oplossing voor de hydraulische
koppeling verzonnen, de pedalenbox is van een Siërra en die hebben een
kabelkoppeling. Hier hebben we een universele rem/koppeling cilinder voor gebruikt
en die op het geheel aangesloten, wat nogal een prutsklusje was omdat er erg
weinig ruimte voor is. Ook het reservoir moest op een andere plaats komen.
Remleidingen van kunststof slang met rvs mantel, als dat niet remt dan weet ik het

niet.
27-01-01
En dan eindelijk wordt zijn ziel op zijn plaats getakeld. "Mozes"
Dat viel nog niet mee, ze zeggen wel dat het allemaal past maar ze zeggen er niet
bij dat het maar een paar millimeter scheelt aan alle kanten, en de geleverde
bloksteunen voldeden ook niet helemaal aan de eisen. De rubbers die er tussen
moeten zijn in Engeland waarschijnlijk een stuk dunner als die we hier kunnen

kopen. 'Maar ja' we maken er wel zelf een paar (steunen).
Goed, het blok zit erin maar er is wel erg weinig ruimte bij de benzinepomp en de
koppelingscilinder, die bijna in een chassisbalk zit. Ik heb dus maar besloten om er
een elektrische pomp op te gaan zetten. Ook is hier te zien de rvs motorsteun die
gemaakt is om het beter te laten passen. De ruimte aan de voorkant is net groot
Papersnake 6-2001
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Na een close encounter met de stoom cleaner zag het er weer wat beter uit. Nu we
toch bezig waren dan ook maar gelijk de distributie vervangen door een dubbele
ketting van Edelbrock, die er heel wat professioneler is dan die lego ketting die er
standaard om ligt. Klepstoters ook vernieuwd omdat ze ingesleten waren, klep seals
en alle andere pakkingen
vervangen en het uiterlijk
wat verbeterd.
Toen begon het pas leuk
te worden, het vuile werk
was gedaan en ik ging
hem afbouwen met
allemaal nieuwe
onderdelen of oude die ik
had laten stralen en
daarna gespoten had. Een
Edelbrock performer inlaatspruitstuk met een Edelbrock 600 carburateur moest voor
de brandstof gaan zorgen en een paar mooie deksels van Edelbrock moesten maar
voor de kleppen gaan zorgen. En dan is het
moment daar, zou hij het doen? Ook al kan je
hem maar heel even laten lopen zonder koeling,
moest dat toch maar even getest worden. Even
de ontsteking op tijd zetten, slang in de jerrycan
met benzine en spanning op de verdeler en
starten maar. Na een paar keer rond te zijn
gegaan en een keer gas gegeven te hebben
barste het geweld los van acht op en neer gaande
pedaalemmertjes, even moest hij zich zetten maar
na vijf tellen snorde hij als een tevreden poes met
een volle buik.

Body and soul
17-1-2001
Eindelijk is de dag daar dat de spullen binnen zijn, zo lang op moeten wachten en
nu kan ik aan de slag. De garage ligt gelijk aardig vol maar er is nog genoeg ruimte
om te bouwen. Om dit allemaal te doen heb ik wel de gehele begane grond van mijn
huis bij de garage getrokken. Door de jaren heen heb ik al heel wat aan auto's
gesleuteld maar zo luxe heb ik het nog nooit gehad. Het is wel lekker om op
vloerbedekking te sleutelen en zeker als je er regelmatig onder moet gaan liggen. Ik
ben maar begonnen met alle geleverde beugels en draagarmen te laten stralen en
te voorzien van een mooi laagje lak, maar wat een pech: zijn ze vergeten een
draagarm uit te laden. Die moest dus een week
later dezelfde behandeling ondergaan. Natuurlijk
hebben we hier sneldrogende verf voor gebruikt
om kostbare tijd te besparen zodat ik snel kon

Beste Cobra clubleden,
Mijn Cobra passie begint ongeveer 10 jaar geleden. In een tijdschrijft las ik toen
voor het eerst iets over kit-cars. De kit car was toen een bouwpakket op basis van
een Range Rover, waar een polyester body opgebouwd werd en het resultaat was
dan een cabrio-terein-auto. Jaren later, zag ik voor het eerst een Cobra replica.
Aangezien ik in Nijkerk woont (ca 25 km van Lelystad), was een bezoek aan het
toenmalige “Wold of cars” snel gebracht. Een bezoek werden er meerdere en
gestaag ontstond toen de overtuiging dat ook ik een Cobra kon gaan bouwen.
Informatie aanvragen, en vooral voor een vermogen aan telefoontikken het internet
afzoeken op zoek naar bruikbare informatie over het bouwen van een Cobra.
Uiteindelijk is de keuze gevallen op een Pilgrim Cobra, niet op de laatste plaats om
budgetaire redenen.
Martin Born adviseerde me om eerste de benodigde scorpio onderdelen te
verzamelen en op zoek te gaan naar een geschikte motor. Binnen een half jaar
waren alle scorpio onderdelen en een complete 5 liter V8 mustang aangeschaft.
Inmiddels was de complete kit bij World of cars besteld. In de tussentijd heb ik de
scorpio onderdelen opgeknapt en het motor blok gedemonteerd en gereviseerd,
compleet met verchroomde kleppendeksels en luchtfilter.
Het volgende verhaal klinkt sommigen van enkelen van jullie vast bekend in de
oren. Aanvankelijk was toegezegd dat de levertijd van de kit enkele weken zou
duren, weken werden maanden en uiteindeljk was de “kogel door de kerk”: de kits
konden niet meer geleverd worden met een geldig kenteken.
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Verhalen deden de ronde over rechtzaken, politie en illegale activiteiten. Het leek er
steeds meer op dat mijn Cobra droom niet verwezenlijkt zou kunnen worden.
Gelukkig had ik maar een beperkte hoeveelheid geld geinvesteerd, zodat de schade
nog enigszins te overzien was (ca 5000 gulden) Toch wilde ik m’n Cobra droom niet
zomaar opgeven. De verhalen die ik hoorde, ook van Martin Born zelf, heeft mij
ertoe doen besluiten om niet meer met hem zaken te willen doen. Daar speelde ook
de kenteken problematiek die we allemaal wel kennen een grote rol.
Ik ben toen op zoek gegaan naar alternatieven. Bij toeval kwam ik via het internet
terecht bij een Cobra bouwer in Finland, genaamd SporttiAuto. In de maanden die
volgden, hebben de finse bouwer en ik gezamenlijk de mogelijkheden onderzocht
voor de verkoop van Cobra’s in Nederland. De import van de Cobra’s in Nederland
via Finland werd mij van alle kanten afgeraden. Termen als “je bent gek”, “dat lukt
nooit”, “ik ken iemand die heeft ook zoiets geprobeerd, en.. .”, “je krijgt ‘m nooit
legaal op kenteken” en noem maar op kreeg ik te horen als ik bij mensen om advies
ging. Zelfs gerenomeerde autobedrijven gaven mij het advies om dit niet te doen.
Ik dacht, wellicht een beetje verblind door de mogelijkheid dat het eventueel zou
lukken, dat, indien nog niemand het geprobeerd heeft, het niet zeker is dat het niet
zou kunnen. Dus toch doorgezet. Om een lang verhaal nu kort te maken, het is toch
gelukt en in het eerste half jaar zijn twee “finse” cobra’s in Nederland op kenteken
gezet.
Hiermee is het verhaal nog niet ten einde. Het mooiste van het Finse cobra –
verhaal is het volgende:
De auto’s worden geheel of gedeeltelijk gebouwd en gekeurd in Finland. Dit
betekent voor een gedeeltelijk gebouwde Cobra dat in ieder geval een auto moet
worden gebouwd die voldoet aan de eisen van de finse RDW.
In Nederland geldt dat het chassis bepalend is voor het type auto en dus voor het
kenteken. Voor een Cobra geldt dan, omdat het een eigen chassis heeft dat de auto
niet onder een bepaalde type goedkeuring valt. In Finland, hoewel lid van de
europese unie, is de wetgeving daar net even anders. Hier is het percentage dat
van de donor auto gebruikt wordt bepalend voor het type auto. Om kort te gaan,
gebruik je meer dan de helft van een bepaalde auto in de nieuwe auto, dan mag het
kenteken van de donorauto gebruikt worden. Voor de finse Cobra betekent dit dat
een ford taunus gebruikt wordt als donor auto. In Finland wordt dan via een systeem
van verzegeling beoordeeld of inderdaad meer dan de helft van de donor auto
gebruikt wordt. In de nieuwe Cobra worden dan de motor, versnellingsbak,
wielophanging en stuurinrichting van de Taunus gebruikt. Gezamenlijk vormt dit
47%. Dus net niet genoeg. Daarom worden ook de ruitenwissermotor en de
verwarming gebruikt voor de Cobra, zodat het percentage op 52% komt.

De geboorte van een nieuwe Cobra
Het leek mij een leuke manier om mensen, die geïnteresseerd zijn in mijn
vorderingen van het bouwen van mijn Cobra, op deze manier de hoogte te houden.
Op de 11-11-2000 ben ik officieel van start gegaan met het werk aan de auto.
Hoewel er natuurlijk al heel wat onderzoek aan vooraf gegaan was.
Alles is besteld en het wachten op de onderdelen is begonnen, maar laten we ons
nuttig maken in de tussentijd met het bij elkaar zoeken van alle donor onderdelen.
Een motor was natuurlijk heel belangrijk en de voorkeur ging uit naar een Chevy sb
5,7 liter. Na enig speurwerk op allerlei sloperijen en veel informatie kwam ik in
Zevenhuizen ZH terecht bij een USA specialist die een aantal blokken had liggen.
Een daarvan was vrij compleet en voor een redelijke prijs en hij bood aan hem te
laten lopen om te kunnen horen of hij nog goed was ook had hij nog een
handgeschakelde vijf bak voor me dus het was een mooi compleet set, maar waar
het allemaal uit kwam geen idee.
Een week later weer terug omdat de bak er een week eerder nog niet was, en zoals
belooft liet hij het blok voor mij lopen. Ongelofelijk maar waar een kan met benzine
en een accu en een paar reutels later pruttelde er een V8 onder mijn handen.
Terwijl alles er maar een beetje bij hing, gescheurde verdelerkap gare bougie
kabels poreuze slangen enz niet te geloven dat hij überhaupt wilde starten en nog
geen klap verkeerd geven. Het blok en de bak in de boedelbak en naar huis met het
spul.
Jammer dat ik toen nog geen digitale camera had
om te laten zien hoe het blok er uit zag. Maar het
was wel duidelijk dat het opgeknapt moest worden.
Hier is nog een beetje te zien hoe het eruit zag.
Het moest natuurlijk wel een motor worden om een
beetje trots op te zijn dus er werd een lijstje
gemaakt van nieuwe onderdelen, spruitstuk
carburateur en luchtfilter om mee te beginnen. Dus
ik kon al die oude zooi er al vast vanaf slopen en
dan begint de ellende. Het blok kwam uit een
Camaro en was nog nooit open geweest en het was dus lekker vervuilt aan de
binnenkant, ik was nu toch bezig dus ik kon best de koppen er even af halen om te
kijken hoe het daar mee stond. Kortom aan het eind van het liedje heb ik alleen de
zuigers en de krukas er niet uit gehaald omdat dat er nog goed uit zag. Toen kwam
er nog een ander tegenvallertje boven water, het bleek een 5 liter blok te zijn in
plaats van 5,7 liter en dat hij volgens de boeken 130 PK had. Dat had ik niet
verwacht dat er zo weinig uit zou komen, maar met een nieuw spruitstuk en een 600

De auto wordt dus als Ford Taunus op kenteken gezet met als bouwjaar de datum
van eerste afgifte van het kenteken van de Ford donorauto. Gebruik je dus een Ford
Taunus uit laten we zeggen 1983, dan wordt dit ook het bouwjaar van de Cobra,
alhoewel deze in bijvoorbeeld in 2001 is gebouwd.
De finse Cobra’s kunnen ook gebouwd worden van donor auto’s die als oldtimer
worden aangemerkt; dus 25 jaar of ouder. Zo kan het gebeuren dat er een nieuwe
Cobra wordt gebouwd met op het kenteken “Ford Taunus uit 1971”.
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Vervolgens wordt de auto in Nederland geimporteerd. Aangezien de auto in Finland
(EU land) is gekeurd, kan de Nederlands RDW de auto niet afkeuren op grond van
de Nederlandse wetgeving (~het chassis is lijdend~). De europese stelregel: “wat in
het ene land is goedgekeurd, mag niet in het andere EU land worden afgekeurd”,
gaat dus ook hier op. De auto wordt als Ford Taunus gekeurd in Nederland. Mits de
auto voldoet aan de in Nederland gestelde eisen qua verlichting, remvermogen,
emissie, etc is goedkeuring geen enkel probleem. Inmiddels zijn twee van dergelijke
Cobra’s dit jaar in 1 keer goedgekeurd!
De oplettende lezer heeft waarschijnlijk al gelezen dat de nieuwe Cobra als oldtimer
wordt aangemerkt mits de donorauto 25 jaar oud, of ouder is. In Nederland is de
finse Cobra dus officieel een oldtimer en is dus niet alleen wegenbelasting-vrij, maar
ook ontzettend goedkoop in de verzekering. (Ca. Nlg 150 WA premie). Echter het is
verstandiger om de auto All-risk te verzekeren, ongeveer 1 procent van de
getaxeerde waarde.
Rekenvoorbeeld:
Getaxeerde waarde
WA Premie
All-risk premie
Totaal Premie

SOME LIKE IT HOT

Nlg 50.000,-Nlg
150,-Nlg
500,-Nlg
650,--

Euro 24.533,-Euro
68,-Euro
227,-Euro
295,--

UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE GARDNER DOUGLAS 427
Een uit de racerij ontwikkeld chassis—Carrosserie deels uit sandwich kunststof delen.
Voor/achter in hoogte en demping verstelbare schokbrekers en veren.
Overweldigende prestaties gecombineerd met een formidabele wegligging.
Brandstofverbruik slechts 1 op 10 bij 110 km/h.—Motor-opties o.a. 3.9 Rover en 5.0L Ford V8.
Vijf-versnellingsbak en beperkt slipdifferentieel—getunede motoren beschikbaar voor club races.
Diverse keuzemogelijkheden van leer en kleuren.
Driedelige aluminium Image wielen en Yokohama high performance tires.
Zeer ruime bagageruimte—Soft– en hardtop zodat u heel het jaar kunt rijden.

Uiteindelijk heb ik dan in Mei 2001 mijn Cobra in Nederland geimporteerd. Voor
zover ik nu weet is dit de eerste finse Cobra in Nederland. De afgelopen zomer ben
ik samen met Sandra, mijn vriendin met de Cobra op vakantie geweest in Friesland
en Belgie. In een woord: GEWELDIG!
Voor wat betreft mijn finse Cobra avontuur. Samen met SporttiAuto finland, probeer
ik nu de finse Cobra in nederland bekendheid te geven. Volgens mij een goed en
zeer betaalbaar alternatief voor Cobra liefhebbers.
Dit Cobra avontuur heeft er toe geleid dat ik er een nieuwe hobby bij heb, namelijk
het importeren van Cobra’s, zeg maar voor de Cobra-liefhebber, door de Cobra
liefhebber.
Cobra groeten,
Henryk Brinksma

J.S.P. B.V.
Cockeveld 6
5672 AE
Nuenen Holland
Tel : +31 (0)40-2951427
Fax:+ 31 (0)40-2951429
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SHOWROOM
Zeer exclusief: ± 11 stuks in Nederland

Pilgrim Bulldog Roadster MK IV 2 liter V6 (Ford)

LPG, stuur- en rembekrachtiging. Bouwjaar 1990. Allrisk verzekering via
club: nog geen f500,- per jaar. De wagen is totaal gereviseerd en
verkeert in concoursstaat. Taxatierapport en bonnen aanwezig, nieuwe
APK.
De auto is altijd in onderhoud geweest bij Auto ES Huis in Hardenberg.
Vraagprijs: f17.500,055-3682328 (ma. t/m vrij. overdag)
info@geldere-cuc.nl
Papersnake 6-2001
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SHOWROOM
Te koop aangeboden:
Pilgrim Cobra met cabrioletkap en zijruiten
Voorzien van Ford EFI 2900 motor met 5 versnellingsbak.
Uitvoering met sidepipes.
Kleur: Blauw gelcoating.
Registratiekenteken op benzine afgifte 12-11-1998.
Taxatierapport aanwezig.
Prijs fl 47.500,W. Rabbe
Telefoon: 020-6534249 of 020-6534345

I currently have an auto box (Chevy TH350) that I am replacing with a manual
box in my car. It is a B&M box that has done about 5000 km only. It is
available for Euro 200 if you are interested.
Let me know.
Thanks
Nigel Brackenbury
nbracken@tronet.de
Papersnake 6-2001
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DAX BENELUX
JOHN KOX

HOOGEIND 75

B-2321 HOOGSTRATEN

TEL/FAX: (03) 315.93.62

DAX BENELUX
RUSH

-

TOJEIRO

-

KAMALA

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

DE ENIGE OFFICIELE IMPORTEUR VOOR:
DAX RUSH * DAX TOJEIRO * DAX KAMALA
SERVICE MET EEN GROTE “S”.
TYPE-KEURING MET ELKE MOTOR MOGELIJK
SCHRIJF, BEL OF FAX ONS VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ONZE PRIJSLIJST
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Vervolgens wordt de auto in Nederland geimporteerd. Aangezien de auto in Finland
(EU land) is gekeurd, kan de Nederlands RDW de auto niet afkeuren op grond van
de Nederlandse wetgeving (~het chassis is lijdend~). De europese stelregel: “wat in
het ene land is goedgekeurd, mag niet in het andere EU land worden afgekeurd”,
gaat dus ook hier op. De auto wordt als Ford Taunus gekeurd in Nederland. Mits de
auto voldoet aan de in Nederland gestelde eisen qua verlichting, remvermogen,
emissie, etc is goedkeuring geen enkel probleem. Inmiddels zijn twee van dergelijke
Cobra’s dit jaar in 1 keer goedgekeurd!
De oplettende lezer heeft waarschijnlijk al gelezen dat de nieuwe Cobra als oldtimer
wordt aangemerkt mits de donorauto 25 jaar oud, of ouder is. In Nederland is de
finse Cobra dus officieel een oldtimer en is dus niet alleen wegenbelasting-vrij, maar
ook ontzettend goedkoop in de verzekering. (Ca. Nlg 150 WA premie). Echter het is
verstandiger om de auto All-risk te verzekeren, ongeveer 1 procent van de
getaxeerde waarde.
Rekenvoorbeeld:
Getaxeerde waarde
WA Premie
All-risk premie
Totaal Premie

SOME LIKE IT HOT

Nlg 50.000,-Nlg
150,-Nlg
500,-Nlg
650,--

Euro 24.533,-Euro
68,-Euro
227,-Euro
295,--

UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE GARDNER DOUGLAS 427
Een uit de racerij ontwikkeld chassis—Carrosserie deels uit sandwich kunststof delen.
Voor/achter in hoogte en demping verstelbare schokbrekers en veren.
Overweldigende prestaties gecombineerd met een formidabele wegligging.
Brandstofverbruik slechts 1 op 10 bij 110 km/h.—Motor-opties o.a. 3.9 Rover en 5.0L Ford V8.
Vijf-versnellingsbak en beperkt slipdifferentieel—getunede motoren beschikbaar voor club races.
Diverse keuzemogelijkheden van leer en kleuren.
Driedelige aluminium Image wielen en Yokohama high performance tires.
Zeer ruime bagageruimte—Soft– en hardtop zodat u heel het jaar kunt rijden.

Uiteindelijk heb ik dan in Mei 2001 mijn Cobra in Nederland geimporteerd. Voor
zover ik nu weet is dit de eerste finse Cobra in Nederland. De afgelopen zomer ben
ik samen met Sandra, mijn vriendin met de Cobra op vakantie geweest in Friesland
en Belgie. In een woord: GEWELDIG!
Voor wat betreft mijn finse Cobra avontuur. Samen met SporttiAuto finland, probeer
ik nu de finse Cobra in nederland bekendheid te geven. Volgens mij een goed en
zeer betaalbaar alternatief voor Cobra liefhebbers.
Dit Cobra avontuur heeft er toe geleid dat ik er een nieuwe hobby bij heb, namelijk
het importeren van Cobra’s, zeg maar voor de Cobra-liefhebber, door de Cobra
liefhebber.
Cobra groeten,
Henryk Brinksma

J.S.P. B.V.
Cockeveld 6
5672 AE
Nuenen Holland
Tel : +31 (0)40-2951427
Fax:+ 31 (0)40-2951429
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Verhalen deden de ronde over rechtzaken, politie en illegale activiteiten. Het leek er
steeds meer op dat mijn Cobra droom niet verwezenlijkt zou kunnen worden.
Gelukkig had ik maar een beperkte hoeveelheid geld geinvesteerd, zodat de schade
nog enigszins te overzien was (ca 5000 gulden) Toch wilde ik m’n Cobra droom niet
zomaar opgeven. De verhalen die ik hoorde, ook van Martin Born zelf, heeft mij
ertoe doen besluiten om niet meer met hem zaken te willen doen. Daar speelde ook
de kenteken problematiek die we allemaal wel kennen een grote rol.
Ik ben toen op zoek gegaan naar alternatieven. Bij toeval kwam ik via het internet
terecht bij een Cobra bouwer in Finland, genaamd SporttiAuto. In de maanden die
volgden, hebben de finse bouwer en ik gezamenlijk de mogelijkheden onderzocht
voor de verkoop van Cobra’s in Nederland. De import van de Cobra’s in Nederland
via Finland werd mij van alle kanten afgeraden. Termen als “je bent gek”, “dat lukt
nooit”, “ik ken iemand die heeft ook zoiets geprobeerd, en.. .”, “je krijgt ‘m nooit
legaal op kenteken” en noem maar op kreeg ik te horen als ik bij mensen om advies
ging. Zelfs gerenomeerde autobedrijven gaven mij het advies om dit niet te doen.
Ik dacht, wellicht een beetje verblind door de mogelijkheid dat het eventueel zou
lukken, dat, indien nog niemand het geprobeerd heeft, het niet zeker is dat het niet
zou kunnen. Dus toch doorgezet. Om een lang verhaal nu kort te maken, het is toch
gelukt en in het eerste half jaar zijn twee “finse” cobra’s in Nederland op kenteken
gezet.
Hiermee is het verhaal nog niet ten einde. Het mooiste van het Finse cobra –
verhaal is het volgende:
De auto’s worden geheel of gedeeltelijk gebouwd en gekeurd in Finland. Dit
betekent voor een gedeeltelijk gebouwde Cobra dat in ieder geval een auto moet
worden gebouwd die voldoet aan de eisen van de finse RDW.
In Nederland geldt dat het chassis bepalend is voor het type auto en dus voor het
kenteken. Voor een Cobra geldt dan, omdat het een eigen chassis heeft dat de auto
niet onder een bepaalde type goedkeuring valt. In Finland, hoewel lid van de
europese unie, is de wetgeving daar net even anders. Hier is het percentage dat
van de donor auto gebruikt wordt bepalend voor het type auto. Om kort te gaan,
gebruik je meer dan de helft van een bepaalde auto in de nieuwe auto, dan mag het
kenteken van de donorauto gebruikt worden. Voor de finse Cobra betekent dit dat
een ford taunus gebruikt wordt als donor auto. In Finland wordt dan via een systeem
van verzegeling beoordeeld of inderdaad meer dan de helft van de donor auto
gebruikt wordt. In de nieuwe Cobra worden dan de motor, versnellingsbak,
wielophanging en stuurinrichting van de Taunus gebruikt. Gezamenlijk vormt dit
47%. Dus net niet genoeg. Daarom worden ook de ruitenwissermotor en de
verwarming gebruikt voor de Cobra, zodat het percentage op 52% komt.

De geboorte van een nieuwe Cobra
Het leek mij een leuke manier om mensen, die geïnteresseerd zijn in mijn
vorderingen van het bouwen van mijn Cobra, op deze manier de hoogte te houden.
Op de 11-11-2000 ben ik officieel van start gegaan met het werk aan de auto.
Hoewel er natuurlijk al heel wat onderzoek aan vooraf gegaan was.
Alles is besteld en het wachten op de onderdelen is begonnen, maar laten we ons
nuttig maken in de tussentijd met het bij elkaar zoeken van alle donor onderdelen.
Een motor was natuurlijk heel belangrijk en de voorkeur ging uit naar een Chevy sb
5,7 liter. Na enig speurwerk op allerlei sloperijen en veel informatie kwam ik in
Zevenhuizen ZH terecht bij een USA specialist die een aantal blokken had liggen.
Een daarvan was vrij compleet en voor een redelijke prijs en hij bood aan hem te
laten lopen om te kunnen horen of hij nog goed was ook had hij nog een
handgeschakelde vijf bak voor me dus het was een mooi compleet set, maar waar
het allemaal uit kwam geen idee.
Een week later weer terug omdat de bak er een week eerder nog niet was, en zoals
belooft liet hij het blok voor mij lopen. Ongelofelijk maar waar een kan met benzine
en een accu en een paar reutels later pruttelde er een V8 onder mijn handen.
Terwijl alles er maar een beetje bij hing, gescheurde verdelerkap gare bougie
kabels poreuze slangen enz niet te geloven dat hij überhaupt wilde starten en nog
geen klap verkeerd geven. Het blok en de bak in de boedelbak en naar huis met het
spul.
Jammer dat ik toen nog geen digitale camera had
om te laten zien hoe het blok er uit zag. Maar het
was wel duidelijk dat het opgeknapt moest worden.
Hier is nog een beetje te zien hoe het eruit zag.
Het moest natuurlijk wel een motor worden om een
beetje trots op te zijn dus er werd een lijstje
gemaakt van nieuwe onderdelen, spruitstuk
carburateur en luchtfilter om mee te beginnen. Dus
ik kon al die oude zooi er al vast vanaf slopen en
dan begint de ellende. Het blok kwam uit een
Camaro en was nog nooit open geweest en het was dus lekker vervuilt aan de
binnenkant, ik was nu toch bezig dus ik kon best de koppen er even af halen om te
kijken hoe het daar mee stond. Kortom aan het eind van het liedje heb ik alleen de
zuigers en de krukas er niet uit gehaald omdat dat er nog goed uit zag. Toen kwam
er nog een ander tegenvallertje boven water, het bleek een 5 liter blok te zijn in
plaats van 5,7 liter en dat hij volgens de boeken 130 PK had. Dat had ik niet
verwacht dat er zo weinig uit zou komen, maar met een nieuw spruitstuk en een 600

De auto wordt dus als Ford Taunus op kenteken gezet met als bouwjaar de datum
van eerste afgifte van het kenteken van de Ford donorauto. Gebruik je dus een Ford
Taunus uit laten we zeggen 1983, dan wordt dit ook het bouwjaar van de Cobra,
alhoewel deze in bijvoorbeeld in 2001 is gebouwd.
De finse Cobra’s kunnen ook gebouwd worden van donor auto’s die als oldtimer
worden aangemerkt; dus 25 jaar of ouder. Zo kan het gebeuren dat er een nieuwe
Cobra wordt gebouwd met op het kenteken “Ford Taunus uit 1971”.
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Na een close encounter met de stoom cleaner zag het er weer wat beter uit. Nu we
toch bezig waren dan ook maar gelijk de distributie vervangen door een dubbele
ketting van Edelbrock, die er heel wat professioneler is dan die lego ketting die er
standaard om ligt. Klepstoters ook vernieuwd omdat ze ingesleten waren, klep seals
en alle andere pakkingen
vervangen en het uiterlijk
wat verbeterd.
Toen begon het pas leuk
te worden, het vuile werk
was gedaan en ik ging
hem afbouwen met
allemaal nieuwe
onderdelen of oude die ik
had laten stralen en
daarna gespoten had. Een
Edelbrock performer inlaatspruitstuk met een Edelbrock 600 carburateur moest voor
de brandstof gaan zorgen en een paar mooie deksels van Edelbrock moesten maar
voor de kleppen gaan zorgen. En dan is het
moment daar, zou hij het doen? Ook al kan je
hem maar heel even laten lopen zonder koeling,
moest dat toch maar even getest worden. Even
de ontsteking op tijd zetten, slang in de jerrycan
met benzine en spanning op de verdeler en
starten maar. Na een paar keer rond te zijn
gegaan en een keer gas gegeven te hebben
barste het geweld los van acht op en neer gaande
pedaalemmertjes, even moest hij zich zetten maar
na vijf tellen snorde hij als een tevreden poes met
een volle buik.

Body and soul
17-1-2001
Eindelijk is de dag daar dat de spullen binnen zijn, zo lang op moeten wachten en
nu kan ik aan de slag. De garage ligt gelijk aardig vol maar er is nog genoeg ruimte
om te bouwen. Om dit allemaal te doen heb ik wel de gehele begane grond van mijn
huis bij de garage getrokken. Door de jaren heen heb ik al heel wat aan auto's
gesleuteld maar zo luxe heb ik het nog nooit gehad. Het is wel lekker om op
vloerbedekking te sleutelen en zeker als je er regelmatig onder moet gaan liggen. Ik
ben maar begonnen met alle geleverde beugels en draagarmen te laten stralen en
te voorzien van een mooi laagje lak, maar wat een pech: zijn ze vergeten een
draagarm uit te laden. Die moest dus een week
later dezelfde behandeling ondergaan. Natuurlijk
hebben we hier sneldrogende verf voor gebruikt
om kostbare tijd te besparen zodat ik snel kon

Beste Cobra clubleden,
Mijn Cobra passie begint ongeveer 10 jaar geleden. In een tijdschrijft las ik toen
voor het eerst iets over kit-cars. De kit car was toen een bouwpakket op basis van
een Range Rover, waar een polyester body opgebouwd werd en het resultaat was
dan een cabrio-terein-auto. Jaren later, zag ik voor het eerst een Cobra replica.
Aangezien ik in Nijkerk woont (ca 25 km van Lelystad), was een bezoek aan het
toenmalige “Wold of cars” snel gebracht. Een bezoek werden er meerdere en
gestaag ontstond toen de overtuiging dat ook ik een Cobra kon gaan bouwen.
Informatie aanvragen, en vooral voor een vermogen aan telefoontikken het internet
afzoeken op zoek naar bruikbare informatie over het bouwen van een Cobra.
Uiteindelijk is de keuze gevallen op een Pilgrim Cobra, niet op de laatste plaats om
budgetaire redenen.
Martin Born adviseerde me om eerste de benodigde scorpio onderdelen te
verzamelen en op zoek te gaan naar een geschikte motor. Binnen een half jaar
waren alle scorpio onderdelen en een complete 5 liter V8 mustang aangeschaft.
Inmiddels was de complete kit bij World of cars besteld. In de tussentijd heb ik de
scorpio onderdelen opgeknapt en het motor blok gedemonteerd en gereviseerd,
compleet met verchroomde kleppendeksels en luchtfilter.
Het volgende verhaal klinkt sommigen van enkelen van jullie vast bekend in de
oren. Aanvankelijk was toegezegd dat de levertijd van de kit enkele weken zou
duren, weken werden maanden en uiteindeljk was de “kogel door de kerk”: de kits
konden niet meer geleverd worden met een geldig kenteken.
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Gevolgd door de achterwielophanging.
Het differentieel wilde niet erg meewerken of ze hebben in
de fabriek niet goed opgelet waar de gaten van de beugel
moesten komen. Dan maar aan de slag met de dremel om
er sleufgaten van te maken.

Het stuur en de pedalen gemonteerd en een oplossing voor de hydraulische
koppeling verzonnen, de pedalenbox is van een Siërra en die hebben een
kabelkoppeling. Hier hebben we een universele rem/koppeling cilinder voor gebruikt
en die op het geheel aangesloten, wat nogal een prutsklusje was omdat er erg
weinig ruimte voor is. Ook het reservoir moest op een andere plaats komen.
Remleidingen van kunststof slang met rvs mantel, als dat niet remt dan weet ik het

niet.
27-01-01
En dan eindelijk wordt zijn ziel op zijn plaats getakeld. "Mozes"
Dat viel nog niet mee, ze zeggen wel dat het allemaal past maar ze zeggen er niet
bij dat het maar een paar millimeter scheelt aan alle kanten, en de geleverde
bloksteunen voldeden ook niet helemaal aan de eisen. De rubbers die er tussen
moeten zijn in Engeland waarschijnlijk een stuk dunner als die we hier kunnen

kopen. 'Maar ja' we maken er wel zelf een paar (steunen).
Goed, het blok zit erin maar er is wel erg weinig ruimte bij de benzinepomp en de
koppelingscilinder, die bijna in een chassisbalk zit. Ik heb dus maar besloten om er
een elektrische pomp op te gaan zetten. Ook is hier te zien de rvs motorsteun die
gemaakt is om het beter te laten passen. De ruimte aan de voorkant is net groot
Papersnake 6-2001
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AUTO

ES HUIS

COBRA

VOOR UW COBRA EN SUPER 7
HANDELSSTRAAT 51

CLUB NEDERLAND

7772 TS HARDENBERG

TEL.0523-262626
FAX 0523-272010
www.autoeshuis.nl

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op zondagmiddag 20 januari 2002 om 13.30 nodigen wij u gaarne uit voor de
Algemene Ledenvergadering Cobra Club Nederland, die gehouden wordt in het motel en
wegrestaurant “Afrit De Meern”.
We hopen wederom op een goede opkomst, zodat wij uw bevindingen en suggesties voor het
nieuwe jaar kunnen horen. Na afloop van de vergadering nodigen wij u uit voor de
nieuwjaarsborrel en zullen een toast uitbrengen op het nieuwe jaar 2002.
Hieronder volgt de agenda.
AGENDA

EU import van de Superformance Cobra en Super 7

1. Opening
2. Algemene mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 21 januari 2001
( zie verslag in PaperSnake van maart 2001)
4. Financieel jaarverslag 2001 en verslag kascommissie ( Luuk de Boer en Dick Vesters)
Begroting 2002
Benoeming kascommissie 2002
5. Jaarverslag activiteiten 2001

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR :

6. Jaarverslag redactie Paper Snake
7. Bestuurssamenstelling
-aftreden:
Pim Kuijper
penningmeester
Egbert de Boer secretaris
-voordracht: ?
-stemming/benoeming nieuw bestuur

- 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

8. Activiteitenkalender 2002
9. Vaststelling datum ALV 2003
10. Rondvraag
11. Sluiting
Het Bestuur
NB. Het wegrestaurant kunt u vinden bij de afrit De Meern aan de A12 tussen Utrecht en
Den Haag. ( telefoon restaurant 030-666 14 44 )

DE KOFFIE STAAT ALTIJD VOOR U KLAAR
Papersnake 6-2001
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Wij hebben ambitieuze plannen in 2002. Zoals een bezoek aan de Neurenberg ring,
Goodwood in Engeland, en een bezoek aan onze Belgische zusterclub. Om alles te
horen nodigen wij jullie uit op onze algemene ledenvergadering op zondag, 20
januari 2002 om 13.00 uur.

DON’T MISS IT!!
U heeft dan de mogelijkheid mee te praten over de plannen voor het nieuwe
Cobrajaar.
Laat mij in de tussentijd van u horen. Ik ben altijd te bereiken maar
mail adres is gewijzigd:

let op mijn e

Tel: 072-5814470,
FAX: 072-5814473
E-mail: swiftysnakers@quicknet.nl
Mobile: 0627-057953
De Cobragroeten en fijne Kerstdagen, een gezellig uiteinde en een goed begin
gewenst!

Bob Swift

Versterking frame DAX Cobra
In de Paper Snake van 4-2000 stond een artikel over een versteviging van het
frame. Dit zou een aanmerkelijke g geven van de stijfheid.
Na overleg met wat mensen die ervaring hebben met construeren van bodydelen en
sterkteberekeningen en het beproeven hiervan, werd besloten om over te gaan tot
het aanbrengen van de wijziging.
Wat betreft het materiaal van de pijpenbleek uit de DIN-norm 2391 welk materiaal
de grootste stijfheid bezit. Pijpdiameter rond 25 mm, wanddikte 2,5 mm werd
vervolgens aangeschaft.
Deze wijziging had meerdere consequenties dan alleen het lassen van de pijpen. Er
moest namelijk ruimte gemaakt worden tpv de tunnel en in het achterwandje bij de
ophanging van het differentieel. Dit was tevens een mooie gelegenheid om de vorm
van de tunnel zodanig te kiezen dat de remmen achter meer koellucht krijgen.
De pijpen zijn achter zo hoog mogelijk geplaatst, zodat een zo groot mogelijke
driehoek tussen frame en pijpen ontstond. Schakelbediening moest worden
aangepast aan de nieuwe vorm van de aluminium tunnel. Afgewerkt met warmte
isolatie en een nieuwe tunnelmat.
Na alles opgebouwd te hebben werd de eerste rit gemaakt over een stuk waarvan ik
het gedrag van de body en frame kende. Hierdoor was een goede vergelijking van
de oude en de nieuwe situatie mogelijk.
Het resultaat mag er zijn!
Geen tordering om de lengte– en breedte-as. Strakker rijden en sturen. Minder
geluiden van het bewegen van de body ten opzichte van het frame.
De hele klus was echt de moeite waard.
Een opvallend feit: het zwakste punt van het frame wordt hierdoor verplaatst naar
de plaats waar de voorste punten op het frame zijn gelast. Dit uit zich doordat de
crossbar met voorruit iets gaat bewegen ten opzicht van de body. Dit is nadien
opgelost door aan de onderzijde van het frame hoekprofielen te lassen welke dit
punt naar voor en achter overlappen. Deze zijn tevens de stootblokken om de
prachtige verkeersdrempels op te vangen.
Groeten, Marcel van der Zee
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OPEN EN BLOOT

De laatste 2 Paper Snakes heb ik laten kopiëren en binden hier in Alkmaar. Mickel’s
ongeluk met zijn motor en zijn revalidatie in het ziekenhuis was het eerste probleem
en het tweede was onze drukker die een compatibiliteit probleem had met onze
bestanden. Mickel heeft fijn werk gedaan met de digitalisering van onze Paper
Snake en wij hebben allemaal veel geleerd over dit proces. Ik hoop dat nu alle de
problemen zijn opgelost.
Daar dit de laatste Paper Snake van dit jaar is, is het tijd voor mij om te reflecteren
over het afgelopen Cobrajaar.
Onze internet site www.cobraclub.nl is volwassen geworden en een groot succes
en samen met de Engelse club www.cobraclub.com (Dutch Cobra Club) is
verantwoordelijk voor de continue groei van het aantal leden. Binnenkort zullen wij
ons 170ste lid kunnen verwelkomen!
De Paper Snake heeft nieuwe adverteerders en sponsors binnen gehaald zoals we
gepland hadden.
Onze Pubmeeting plek La Place restaurant is een succes. De parkeerplaats en het
terras zijn groot genoeg en het eten en drinken lekker.
Ons “European Cobra Weekend” was een absoluut topper. 40 + auto’s. De
aanwezigen hebben enorm plezier gehad. Het was een SUPER weekend.
Het Belgische kasteel weekend in het prachtig kasteel Jeneppe. Leuk, ieder jaar
kunnen we de ontwikkeling van de restauratie volgen. We hebben traditie getrouw
ook weer een prachtige tocht door de Ardennen gemaakt.
Twee bestuursleden hebben besloten aan het einde van dit jaar af te treden. Pim
Kuijper wil stoppen met de regeling van onze financiering en Egbert de Boer wil zijn
functie als secretaris opgeven. Dit is de leukste functie in het bestuur, aangezien je
het centrale punt bent, waar al de informatie binnenkomt.
Als er een clublid is dat graag invloed wil hebben op het reilen en zeilen van onze
club en daar een beetje tijd in wil investeren, meldt u dan bij mij aan als aspirant
bestuurslid.
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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,-

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

REDACTIONEEL

Na wat problemen met het laten maken van
de Paper Snake hopen we nu toch een
goede oplossing te hebben gevonden om de
Paper Snake in een goede kwaliteit te
kunnen leveren maar ook om ons lijfblad op
tijd open te kunnen slaan. Dit jaar zat het niet
mee, ondanks alle gedane moeite.
De Paper Snake was dit jaar goed te vullen
met de door u aangeleverde artikelen. Dat
maakt het maken van de Paper Snake er
een stuk leuker op. Ik hoop dat u de Paper
Snake met veel plezier heeft gelezen. Op
naar 2002.
Als u uw Cobra eens op de cover van de
Paper Snake wil zien pronken, dan kunt u mij
een goede scherpe verticale foto sturen. Als
ik de foto kan gebruiken komt uw Cobra
zeker eens op de Paper Snake, die
vervolgens de hele wereld rond gaat. Mijn
adres staat in de kolom hiernaast.
Tot slot wens ik u hele fijne feestdagen en
een gelukkig en gezond 2002.
Tot ziens op 20 januari 2002 op de
jaarvergadering in het Wegrestaurant “Afrit
De Meern”.
Mickel Goossens

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

Inhoudsopgave:

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.

Zo, de laatste Paper Snake van het jaar
heeft u alweer in de hand. Het jaar is
wederom omgevlogen, mede dankzij de
leuke Cobra-evenementen zoals natuurlijk
het European Cobra Weekend en het
Ardennenweekend. We zijn druk aan het
broeden op een evenzo interessante
evenementenkalender voor 2002.

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

COBRALIA

Poloshirt met geborduurde Cobra-sportscar logo
in de maten M, L en XL; in de navolgende kleuren:
Geel met groen logo;
Kobalt met geel logo;
Wit met blauw logo;
Jade met wit logo.

Leden

Niet-leden

fl 35,-

fl 45,-

Windbestendige donkergroene paraplu met
gele Cobra-snake en houten handvat.

fl 35,-

Cobra mousepad voor u of uw vrienden
CCN spons, een noodzakelijkheid in Nederland
Cobra manchetknopen per paar
Cobra Dasklem incl knoopsgatpin
CCN mesje

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

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

fl 10,fl 25,fl 15,-

Deze artikelen, te zien op de foto, kunt u, 24 uur per dag, bestellen per e-mail:
Bob Swift:
Swiftysnakers@quicknet.nl of per fax 072-5814473
Of bij:
Pim Kuijper
Kuijper.pim@zonnet.nl

Bob Swift

Flipfront
Project Kees Molenaar
Versterking frame
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Pim Kuijper

Restaurant La Place
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5314644

Copijdata Paper Snake voor 2002
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