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Eindelijk, het nieuwe seizoen staat weer voor
de deur. Op 7 april is de eerste pubmeeting
samen met leden cq mede-Cobrafielen weer
een feit. Voor sommigen was het winterseizoen wellicht wat te kort omdat ze de werkzaamheden nog niet hebben afgerond, voor
sommigen eindelijk weer het begin. We hebben de laatste weken al verschillende mooie
weekenden gehad met prachtig toerweer en
die zullen hoop ik nog velen volgen. Dat het
een goed jaar wordt is al zeker want het is dit
jaar een bijzonder jaar voor de Cobraclub.
We bestaan 10 jaar en dat is natuurlijk een
heel goede reden voor een feestje.
Dit lustrum wordt gevierd op 2 november.
Er zijn al enkele ideeen over de lokatie en
aktiviteiten maar we willen ook uw ideeen horen. Wie weet komt u met een beter idee.
Wie iets weet kan kontakt opnemen met Piet,
onze evenementenman.
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Paper Snake
Oplage 275 exemplaren

Losse nummers € 1,15

Contributie € 45,50 inschrijfgeld € 11,50
Kopij: Gaarne bij artikel meerdere foto’s (bij voorkeur zwart /
wit) meesturen waarmee wij het geheel kunnen v erfraaien.
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**

€ 350,€ 280,€ 170,€ 95,€ 80,€ 50,-

*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
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 oktober vanaf 14.00 uur.

Restaurant La Place
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5314644

Met behulp van 3 nieuwe bestuursleden denken we de komende tijd onze club wel te
kunnen bestieren. We hebben afscheid genomen van Egbert (secretaris) en Pim
(penningmeester). Deze functies worden
vanaf dit jaar vervuld door resp. Henryk
Brinksma en Theo Weesepoel. Over onze
nieuwe bestuursleden leest u verderop.
Tevens hebben we een nieuwe functie binnen het bestuur en wel die van de Technische commissie. We hebben met z’n allen
behoefte aan meer technische tips cq een
vraagbaak. We hebben daarvoor Gert van
Beek benoemd. Gert gaat ons voorzien van
de nodige technische artikelen die we de
laatste tijd niet zo veel hadden.
Ik wens u een goed Cobraseizoen 2002.
Mickel Goossens
Inhoudsopgave:
Even voorstellen, Theo en Henryk
Notulen jaarvergadering
IJsselmeerrit
De geboorte van een nieuwe Cobra
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Copijdata Paper Snake voor 2002
Paper Snake 2 29 april
Paper Snake 3 3 juni
Paper Snake 4 15 juli
Paper Snake 5 2 september
Paper Snake 6 2 december
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COBRALIA
Als Cobra-liefhebber verzamelt u wellicht vele zaken die met Cobra’s te maken hebben.
Om uw collectie uit te breiden heeft de Cobra club verschillende hebbedingetjes in
de verkoop.
Poloshirt met geborduurde Cobra-sportscar logo
in de maten M, L en XL; in de navolgende kleuren:
Geel met groen logo;
Kobalt met geel logo;
Wit met blauw logo;
Jade met wit logo.
Windbestendige donkergroene paraplu met
gele Cobra-snake en houten handvat.
Cobra manchetknopen per paar
Cobra Dasklem incl knoopsgatpin
Calender/clock/calculator

Leden

Niet-leden

€ 12,-

€ 16,-

€ 12,-

€ 16,-

€ 12,€ 7,€ 7,-

€ 16,€ 10,€ 10,-

Cobra mousepad voor u of uw vrienden
CCN spons, een noodzakelijkheid in Nederland
CCN mesje

€ 5,€ 0,50
€ 1,50

Een Cobra-brillekoker, zwart of goudkleurig
Cobra CD-rom met honderden foto’s, tekeningen en geluiden

€ 5,€ 7,-

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:
Theo Weesepoel
wetpool@noknok.nl
0321-381269
Bob Swift
&
Theo Weesepoel
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SHOWROOM

OPEN EN BLOOT

Te koop:
Professioneel gebouwde Cobra, bouwjaar 1992
Motor:
•
Chevy 5,7 ltr
•
Cilinderkoppen geflowed
•
Gas en Benzine
•
4-versnellingsbak

Welkom in het nieuwe Cobraseizoen. Wij vangen dit jaar aan met 3 nieuwe bestuursleden. Onze nieuwe clubsecretaris is Henryk Brinksma en onze penningmeester is Theo Weespoel. Gert van Beek heeft een compleet nieuwe taak op zich
genomen: hij is de leider van de technische commissie. Een andere nieuwe functie:
vice-voorzitter, heeft Piet Wijn op zich genomen. Hij blijft ook evenementencoördinator.

Carrosserie:
•
Kleur: racing green
•
Interieur: groen connolly leer in combinatie met alcantara
•
Notenhouten dashboard
•
Race gordels
•
Side pipes

Wat gaan wij doen?
Onze www.cobraclub.nl website wordt vernieuwd. Gert zal technische artikels
schrijven voor de Paper Snake en de website. Kijk naar de vernieuwde lijst van
2002 activiteiten en noteer de data voor de interessantste evenementen in het binnen en buitenland.

Chassis:
•
Dax
•
Jaguar wielophanging
•
Spaakwielen, voor 215, achter 255
•
Banden BF Goodrich Comp T/A VR

Wie willen in september met ons rijden op het oude circuit Goodwood in Engeland?
Laat mij van u horen. U zult er gratis accommodatie krijgen bij familie en vrienden
van ons.

Vraagprijs € 25.000,-.
Voor meer informatie:

Een paar ritten zijn nog niet opgezet. Wie weet een interessante route voor onze
Cobra’s? Zendt a.u.b. een mailtje met een voorstel naar Piet Wijn.

Michel van der Tak
Tel
070-3522457
Mobiel
06-20352670

Onze Cobra is nog steeds niet helemaal klaar. Maar ik probeer hem in april klaar te
hebben, zodat wij met onze Cobra weer een heel Cobraseizoen kunnen meemaken.
En nu maar duimen voor mooi weer!
Laat eens iets van u horen. Ik ben altijd te bereiken.
Tel: 072-5814470,
Fax: 072-5814473
E-mail: swiftysnakers@quicknet.nl
Mobiel: 0627-057953
De Cobragroeten van

Bob Swift
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EVEN VOORSTELLEN
Beste medeleden,
Voor diegenen die mij nog niet kennen, zal ik me even voorstellen.
Mijn naam: Theo Weesepoel. Woonplaats: Dronten. (in die O zo fraaie polder dus!!)
Beroep: meewerkend voorman buitendienst bij Gicom, een bedrijf dat Turn-key i nstallaties bouwt voor composteringsprocessen, denk aan champignoncompost maar
de laatste tijd ook steeds meer groente-, fruit- en tuinafvalverwerkers. Erg breed, feitelijk beginnen we met het bouwen van de fabriek, (beton, staalconstructie, wand/
dakpanelen), daarna het machinepark(denk aan transportbanden, ventilatoren,
luchtmengkasten), de electrotechnische aansluiting, software, enz.
Hierbij richt ik me voornamelijk op het werktuigbouwkundige gedeelte, maar ben vaak
wel van begin tot eind op een bouw aanwezig. De omgeving waarin onze machines
moeten werken is als zeer agressief te betitelen, we hebben te maken met een combinatie van ammoniakgassen, hoge temperaturen en veel vocht. Dit betekent dat we
het merendeel van onze produkten maken van aluminium en RVS, terwijl ook de toegepaste bevestigingsmaterialen (bouten, moeren enz.) van RVS zijn. (Als je niet
slaagt bij de gamma, bel me!).
Ergens in 1994 moet ik voor het eerst in aanraking zijn gekomen met het fenomeen
"Cobra", waarna de fascinatie alleen nog maar toegenomen is. Op de decembershow
in Essen (Dld) 1996 ongeveer twee uur gekwijld om de diverse Cobra-replica's, daarna eens op bezoek geweest bij Martin Born in Lelystad en Herman Eshuis in Hardenberg, en uiteindelijk de knoop doorgehakt en een Pilgrim Sumo bouwpakket aangeschaft. Langzaamaan aan het bouwen gegaan, (hollen en stilstaan zal jullie ook wel
niet vreemd in de oren klinken). Twee jaar geleden het stadium bereikt van rijdende
maar nog af te werken auto en zelf iets te weinig kenteken-initiatief genomen.
(andere prioriteiten weet je wel....) Affijn, nu, nieuwe vriendin, nieuwe kentekenpogingen en goede hoop. Wel weer een hoop werk op de hals gehaald, bij de kentekening
pas wordt definitief welk blok voor slijtend rubber gaat zorgen. Nu dit moment zich
aan schijnt te dienen, heb ik toch besloten voor een 8-plopper te kiezen, alhoewel dit
voor het (standaard) vermogen/kg. nog niet veel uitmaakt, ook de 2.9 V6 bleek vorig
jaar prima in staat om buurman's hond naar de eeuwige jachtvelden te verhuizen.
(weinig schade aan de "verhuiswagen" overigens) Nee, die kippe(n)vel trekkende,
broekspijp wapperende sound heeft me hiertoe doen besluiten. However, tijdens de
jaarvergadering ben ik met algemene instemming der aanwezigen (zoals dat zo mooi
heet) gekozen in het bestuur 2002, met nog nader te bepalen functie. Tijdstip daarvoor was de eerste bestuursvergadering, waarbij ik per ongeluk liet vallen thuis hetzelfde telebankier programma te gebruiken, welke opmerking voldoende was mij tot
penningmeester van onze club te benoemen. Deze taak zou te combineren moeten
zijn met mijn werk, waarvoor ik ook nogal eens een weekje van huis ben. Ofschoon ik
dus niet speciaal financieel onderlegd ben, lijkt het me erg leuk wat meer voor de club
te doen dan voorheen. Bovendien moet ik mijn voorganger, Pim Kuijper, een groot
compliment maken met de organisatie en het beheer van de financiële back-up van
de club, dit maakt het voor mij ongetwijfeld een stuk eenvoudiger om deze taak voort
te zetten! Bovendien wil hij als help-desk fungeren, mocht het nodig zijn. Verder heeft
de clubstand (voorlopig?) onderdak gevonden in mijn schuur, waarbij het transport
vanuit Oosterhout naar Dronten nog wel enig angstzweet veroorzaakte. Natuurlijk
stormde het die Februarie-zaterdag, en vlak bij huis zie ik in de buitenspiegel het achterspatbord van de clubcobra zeker een halve meter naar buiten en omhoog zwaaien
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Ik weet nu ook dat er voor mij geen carrière is weggelegd is in het polyester vak.
Wat een gedoe met die matjes en het gesop met hars om het er een beetje netjes in
te krijgen. Wat je op het tweede en derde plaatje ziet is zelf op maat gemaakt, dit
word er door de fabriek niet bij geleverd. Dit zijn gewoon grote gaten naar de binnenkant van de body. Ook die bijgeleverde binnenschermen voor de voorkant zijn
op zijn minst gezegd niet afgewerkt. Je moet er nog heel wat afhalen om ze een
beetje passent te krijgen maar die kan ik er nog steeds niet in maken omdat de uitlaatspruitstukken er nog steeds niet zijn.
Afwerking
10-03-01
Wel wat kunnen we nog doen?
Laat ik maar een gril gaan maken, ik heb een idee opgedaan bij een andere cobra
wat ik wel erg mooi vond.

Ik heb in mijn keuken de handgrepen zelf gemaakt van RVS rond 11 mm en daar
had ik nog twee stukjes van over, dus die heb ik in de draaibank verwerkt tot de
twee staanders. Ze zijn verbonden met elkaar door een M6 draadeind wat door de
staanders loopt. De RVS strips heb ik laten knippen en zetten door het al eerder genoemde bedrijf "Van Dijk Inpijn". En wala a gril is born, weer een stukje werk om
trots op te zijn. Ook de koplampen, knipperlichten en overriders maken het plaatje al
een stuk completer en het begint steeds meer op een cobra te lijken. Het is leuk en
het bespaard geld om dingen zelf te maken, zoals de binnenbekleding van de deur.
Je kan een plaatje kopen bij Pilgrim en die kost je dan bijna F50,- piek of je maakt
hem zelf uit een plaatje triplex van de gamma van een tientje en daar haal je er
twee uit.

Wat kan ik nog meer doen?
De mal naden eruit schuren en poetsen, kanonnen wat een teringwerk is dat zeg.
Dit is wel een nadeel van een gel coat, het is een stuk makkelijker om hem naar de
spuiter te brengen en te zeggen wat voor kleur die moet worden. Als je van plan
bent om er zelf een te bouwen bedenk van te voren wat je wilt dat kan een hoop
werk besparen.
Deel 3 in Paper Snake 2-2002
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Het klinkt eenvoudig maar wat een gepruts is dat nog om de body er mooi op te krijgen. Eerst klopte er geen zak van zoals ik de radiator had gemonteerd "meetfoutje"
Dus body er weer af radiator verplaatst en body er weer op. ÀÃÆåwjWabc% past
hij nog niet lekker dus na een hoop gestel zat hij eindelijk op zijn plaats met minimale speling.
21-02-01
Mooi nu kunnen we weer verder met vastzetten en aankleden, rolbeugeltje geplaatst dat geeft lekker snel resultaat.

door een flinke windvlaag. Het schroefje waarmee de body achteraan het dragende
frame zat was spoorloos. Verbazingwekkend hoever je een polyester body naar buiten kunt buigen zonder schade achter te laten overigens. Hulde aan de makers!!!
Hoewel de stand nu vrij centraal in Nederland staat, wil ik toch vragen of er mogelijk
nog een ander is met plaats, eventueel voor een jaar, ik ga een schuur bijbouwen en
dan staat de stand denk ik vaak in de weg. Daarna is ie weer van harte welkom.
Graag zie ik jullie allemaal weer op een van de pubmeetings, of lees wat in de Snake....
Tot ziens,
Theo Weesepoel
wetpool@noknok.nl
Beste Cobra Clubleden,

En de portieren er in waar ook weer het nodige stelwerk bij kwam kijken. Eerst moet
je de deur afwerken omdat er vanaf de fabriek niet zo krap gekeken word. Dan de
sloten er in maken en dan moet je de body bij de dorpel zo vast zetten dat de deur
mooi sluit. Een hele klus kan ik je vertellen en het is een stuk handiger om het met
zijn tweeën te doen.

Tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben Egbert de Boer en Pim Kuijper aangegeven de functies van respectievelijk secretaris en penningmeester te willen ove rdragen. Ik heb tijdens de bestuursvergadering aangegeven de functie van secretaris
te willen overnemen van Egbert de Boer. Via deze weg wil ik Egbert bedanken voor
het netjes overdragen van alle documentatie.
Mede dankzij de hulp van Egbert zijn we erin geslaagd dit jaar de leden administratie weer up -to-date te brengen. Normaal gesproken brengt de ingang van het nieuwe seizoen weer veel wisselingen in het ledenbestand te weeg. Wat opvallend is, is
dat er slechts een gering verloop is van de cobraleden. Slechts een enkeling wil zijn
of haar lidmaatschap beëindigen, veelal met gegronde redenen, zoals een verhuizing of de verkoop van de Cobra.
Op het moment van het schrijven van dit stukje telt ons ledenbestand 159 leden,
Eind vorig jaar hebben 10 leden bedankt, maar er zijn nu al weer 2 nieuwe leden bij.
Tevens is het enthousiasme voor de Cobra groot. Veel aanvragen om informatie
over onze club en ook veel vragen over de wetgeving met betrekking tot kentekenregistratie van nieuwe Cobra’s.

Motorkap en kofferbak klepjes erop en het
begint al sterk op een auto te lijken. Nu komt het kloten werk van de binnenschermen erin plakken en de gaten dicht maken.

Tot slot nog iets over mezelf. Mijn naam is Henryk Brinksma 29 jaar, en woonachtig
in Nijkerk (nabij Amersfoort). Hier woon ik samen met Sandra me wie ik in augustus
van dit jaar te hoop te kunnen trouwen in (hoe kan het ook anders) de Cobra.

03-03-01
Zo, 2,5 kilo polyester en twee vierkante meter glasvezelmat verder en de binne n-

Groeten en hopelijk tot ziens bij één van de Pubmeetings of andere Cobra Club Activiteiten,
Henryk
Secretaris Cobra Club Nederland
P/a Husselmansgoed 50
3863 BX NIJKERK
E-mail secretaris@cobraclub.nl
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

COBRA CLUB NEDERLAND
D.D. 20 JANUARI 2002, WEGRESTAURANT “AFRIT DE MEERN “
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANWEZIG:
bestuur:
Bob Swift, voorzitter
Egbert de Boer, secretaris
Pim Kuijper, penningmeester
Piet Wijn, evenementen coördinatie
Mickel Goossens, redacteur
leden:
Dick Vesters
Ferenc Vereb
Richard Roos
Richard Knoop
H.J. van Manen
Arno Bron
Aart Hoogendoorn
Peter Meijers
Gert de Beer
Kees van Nimwegen
Carla Goezinnen
Henryk Brinksma
Tom van der Linden
Hans van Hout
Raymand Hentzen
Henk van Aalstede
Adrie van Oostrum
Henk Jan Oudelaar
Theo Weesepoel
Gert van Beek
Afwezig: M.k.g. Albert Vooren

niet-leden:
Sylvia Roos
Liane Swift
Tineke Roemeling
Marijke Kuijper
Sandra Brinksma
Metha van Oostrum
Cecilia van der Linden

Maar als je een paar keer in de week in de automaterialenwinkel komt en iedere
keer ben je weer dik honderd piek kwijt voor een paar dingetjes, dan denk je best
wel KUT wat is die zooi duur. Maar we moeten maar denken: als het mee zit rij ik
binnenkort wel met een Cobra met een brullende V8.

Nu begint het tijd te worden dat Pilgrim de rest van de onderdelen levert o mdat ik
eerst de uitlaatspruitstukken erop wil zetten voordat ik de body erop kan plaatsen.
Ze zullen wel niet verwacht hebben dat ik nu al daar aan toe was, maar als je een
weekje vakantie hebt, en met de hulp van wat vrienden, dan gaat het wel lekker
hard .

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur, heet allen welkom en wenst iedereen namens het bestuur een gezond en goed 2002 toe en een goed Cobra seizoen.
Het bestuur tracht de leden het naar de zin te maken, maar zonder bestuur geen
club. Vandaar de brandbrief nu twee bestuursleden vertrekken nieuwe enthousiaste
leden nodig voor het bestuur. Volgens de statuten zijn minimaal 5 bestuursleden nodig.

12-02-01
Weer aan de slag, de vakantie zit er weer op. Nu moet ik beginnen aan al die kleine
dingen die veel tijd kosten en je ziet bijna geen vooruitgang. De carburateur aansluiten wat betekende dat ik zelf nippels moest maken, bedrading aanleggen enz. Tussendoor nog even naar Strijen geweest om banden te kopen bij "Reedijk banden
service" . Tip voor mensen die nieuwe banden nodig hebben voor hun Cobra, ik was
200 piek per band kwijt, geen geld voor die prijs. Het zijn wel dikken Amerikaanse
banden maar dat vind ik mooi staan.
Nood gedwongen om in mijn vakantie even naar mijn werk te gaan om een nippeltje
te draaien voor de aansluiting op de koppelingcilinder, ut was natuurlijk weer een of
ander Amerikaans dingetje wat hier in Europa niet gebruikt wordt, maar het is gelukt. Nu alleen de aandrijfas nog en dan zou het spul kunnen rijden, maar dat word
binnenkort geregeld. Ik ken het bedrijf "Van Dijk Inpijn" in Arkel en die mannen
staan nergens van te kijken, het scheelt natuurlijk dat de eigenaar zelf een verwoed
autocrosser is en ook zelf zijn auto's bouwt. Hij herken een autoliefhebber en is zeer
bereid om die uit de brand te helpen.
Merge
15-02-01
En dan is het toch tijd om de body erop te zetten, de bestelde onderdelen laten nog
op zich wachten en ik liep vast als ik daarop zou wachten

2.
Huishoudelijke mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. Tot op heden hebben zich een tweetal kandidaat
bestuursleden aangemeld, te weten: Theo Weesepoel en Henryk Brinksma. Gert de
Beer maakt melding van Dhr. De Groot die ook belangstelling heeft, maar gelijktijdig
wordt geconstateerd dat hij nog niet lid is. Ter vergadering biedt zich aan dhr. Gert
van Beek.
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De geboorte van een nieuwe Cobra-2
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 genoeg om een snaar te vervangen.

Koeling moeten we natuurlijk ook hebben, dus een radiator van een Siërra 2300 D
geplaatst (deze word aangeraden door Pilgrim) met daarachter twee vennen die gedoneerd zijn door een Citroën BX die werkelijk perfect passen aan de onderkant, ze
zitten in dezelve ophangrubbers, alleen aan de bovenkant moet je zelf wat verzinnen. Voor de onderste aansluiting van de radiator moest ik een pijpje maken van rvs
(wat is die zooi duur zeg, en ik moest het nog zelf lassen ook) omdat de aansluiting
precies aan de ve rkeerde kant zit.
Heb ik nog mijn best moeten doen om een mini op de sloop te vinden, zeg, niet te
geloven (!) en dan ook nog één waar een kachel en een ruitenwissermotor op zit,
jawel: gelukt! In Rijswijk NB zit een sloop "Van Bebberen" die als thema hebben
"weggooien kan altijd nog". Het is gewoon leuk om daar eens een keertje te gaan
neuzen, omdat er auto's staan die je normaal niet meer op een sloop tegen komt.
Alleen, gek zijn ze er niet, hij weet precies wat het waard is en afdingen kun je vergeten. De ruitenwissermotor en aandrijving op de bonnefooi gekocht met de wete nschap dat het daar al een tijd heeft gelegen. Dat was zeker te zien aan de wheelbox, bij de bladen waar het aluminium tot poeder was verweerd. Had ik eens een
keer gehoord dat het systeem in veel Engelse auto's toegepast werd en laat er in
Gorinchem een Jaguar sloop zitten, en inderdaad, de wheelbox van een Jaguar is
bijna gelijk aan die van een mini. Het motortje heeft het wel zwaar gehad, omdat er
een kunststof busje versleten was dat op zijn beurt weer een borgveertje tussen de
aandrijving had gewerkt. Maar hij werkt weer en ik hoop toch hem niet nodig te hebben.

Body and soul 2
01-02-01
Er zijn altijd weer dingen die tegenvallen, vandaag moest het er maar eens van komen om de motor warm te laten draaien om te kijken of het koelsysteem goed werkte. Nadat de motor een poosje gelopen had bleek een pakking tussen het distributiedeksel en de carterpan niet helemaal goed af te dichten, daar moeten we dan nog
een keer met chili con carne pakkingkit aan de gang. En de waterpomp lekte ook
een beetje, dat is wel een stuk minder leuk omdat die dingen stervensduur zijn.
Het valt altijd weer een beetje tegen als je ergens aan begint, in het begin reken je
alle kleine dingen niet mee in de kosten en dan denk je dat kan nooit veel zijn''.
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Het jaar 2001 is gestart met 149 leden. In het begin van het jaar zijn 9 leden geroyeerd vanwege niet betalen van de contributie en niet hun lidmaatschap opzegden.
Het jaar bracht 21 nieuwe leden, waarmee de eindstand in 2001 op 161 leden
kwam. Inmiddels hebben 5 leden hun lidmaatschap opgezegd en hebben 4 nieuwe
leden zich aangemeld.
3.
Notulen Algemene Ledenvergadering 21 januari 2001
De aanwezigen hebben geen opmerkingen en aldus zijn de notulen goedgekeurd.
4.
Financieel jaarverslag 2000, kascontrole 2000, begroting 2001
Ter vergadering wordt de jaarrekening 2001 en de begroting 2002 verstrekt.
Ten aanzien van de jaarrekening geeft de penningmeester een korte toelichting. Het
jaar 2001 is afgesloten met een negatief saldo van fl. 4.208,--. Een en ander is het
gevolg van een duidelijk tegenvallende opkomst bij het door de club georganiseerde
ECW, minder inkomsten van adverteerders, minder Cobralia verkocht en minder
ontvangen rente. De kosten van het secretariaat zijn hoger dan begroot, maar dit
komt door het onder brengen van de porti-kosten Paper Snake op deze post. Er is
echter nog steeds een batig saldo van fl. 12.295,-. Dus een gezonde reserve. Pim
maakt in ’t bijzonder melding van de ontvangen donatie van fl. 250,- van de firma
Herman Eshuis en is met dank ontvangen.
De aanwezigen stemmen in met de jaarrekening. De kascommissie “ Dick Vesters
en Luuk de Boer “ heeft de boeken gecontroleerd. De boekhouding zag volgens de
commissie er perfect uit en zij gaat akkoord met het financieel verslag en bevestigt
dit per schrijven d.d. 15 januari 2002. De commissie adviseert de vergadering het
bestuur decharge te verlenen, hetgeen wordt overgenomen.
De voorzitter bedankt de kascommissie voor het door hen verrichtte werk.
Vervolgens geeft de penningmeester een toelichting op de begroting 2002. De contributie, zijnde fl. 100,--, wordt gehandhaafd Vanuit de aanwezigen komen geen
voorstellen tot wijziging en aldus wordt de begroting 2002 goedgekeurd.
5.
Benoeming kascommissie 2002
Voor 2002 bieden de heren Dick Vesters en Luuk de Boer zich wederom aan en a ldus wordt besloten hen te benoemen.
6.
Jaarverslag activiteiten 2001
Piet Wijn geeft een terugblik. Het bezoek aan de Marcosfabriek, georganiseerd door
Tom van der Linden werd met 30 deelnemers bezocht. Alle pubmeetings werden
goed bezocht. Het rondje IJsselmeer werd vanwege het slechte weer afgeblazen.
De Bloesemrit werd met het mooie weer gereden met 10 Cobra’s. De open dag bij
Dax Benelux werd aardig bezocht. Op 17 juni, vaderdag, werd de Bloemendaalrit
gereden met twee Cobra’s. Beide werden door te snel rijden bekeurd. De Toerrit
Drenthe is wederom in matig weer met 5 Cobra’s gezellig volbracht. Het Garageweekend door Gert, Carla en Kees georganiseerd was een succes, maar helaas
door te weinig leden (10 echtparen) bezocht. Een week later het grote e venement
Europeesch Cobra Weekend met veel Duitsers en Engelse bezoekers, maar helaas
lieten onze leden het afweten op een enkele na. Tenslotte het Ardennen-weekend
met 15 Nederlanders , 1 Belg en 1Duitse equipe, 17 Cobra’s in het prachtige kasteel
te Hargimont, een wederom terugkerend succes.
Naar aanleiding van dit verslag komen er enkele opmerkingen van de aanwezigen.
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Henryk Brinksma vraagt of het bestuur er een verklaring voor heeft dat de opkomst
zo laag is. Piet Wijn antwoordt dat er geen verklaring is te geven. Het vermoeden
bestaat dat het vroeger spannender was, nu wat gewoner. De Pubmeetings worden
echter wel goed bezocht. Gert doet de suggestie de ritten korter te maken en dus
gelegenheid bieden tot meer praten, resp. sociale kontakten verstevigen.
Piet merkt op dat de afstand het er niet altijd toe doet, gezien de opkomst bij het Ardennen-weekend. Ferenc doet de suggestie minder evenementen organiseren. Hij
refereert naar voorgaande jaren, toen was de opkomst ook wisselend en matig.
Peter merkt op dat de ritten in ’t Gooi niet beter bezocht worden dan bijv. in Zeeland.
Voor sportieve evenementen, zoals circuit-rijden bestaat kennelijk weinig of geen
belangstelling. Een evenement goed aankondigen. Uitsluitend in de Paper Snake is
misschien te weinig.

DAX BENELUX
JOHN KOX

HOOGEIND 75

B-2321 HOOGSTRATEN

TEL/FAX: (03) 315.93.62

Piet doet namens Albert Vooren, de Web-master, verslag van de Web-site, www.
cobraclub.nl.
De site wordt goed bezocht. Vooral de evenementenkalender, tips en trucs en te
koop onderdelen.
Echter wat de laatsten betreft mag er wel uitbreiding van de informatie komen.
Mochten er suggestie’s zijn dan via Piet inbrengen.
De aanmelding van nieuwe leden verloopt nog niet goed gezien de ervaring van e nkele leden. Albert zal gevraagd worden een en ander na te gaan en te verbeteren.
Henryk vindt de site van te laag nivo in vergelijk met M.G. carclub, Cobra Club
Duitsland. Er verandert te weinig. De veranderingen en afwisselingen maken hem
interessant voor de leden. Van deze opmerkingen wordt nota genomen.
Aan de site zal een stuk toegevoegd worden in het Engels.
7.
Jaarverslag redactie Paper Snake
Mickel doet verslag. Hij bedankt een ieder voor de vele inzendingen. Hij blijft ernaar
streven de afdrukkwaliteit te verhogen. De laatste uitgave gaf daar blijk van. Mickel
hoopt dat de leden ook het komend jaar weer veel kopij blijven insturen.
Ferenc complimenteert Mickel voor het behaalde resultaat en wenst hem veel succes toe voor het nieuwe jaar.
8.
Bestuurssamenstelling 2002
Twee bestuursleden treden af, te weten: Pim Kuijper penningmeester (4,5 jaar)en
Egbert de Boer secretaris
(6 jaar). Pim en Egbert geven een toelichting de te verrichten werkzaamheden als
resp. penningmeester en secretaris. Beide constateren dat het ca. 4 tot 6 uur per
week aan tijd kost naast de vergaderingen.
Heden hebben zich aangemeld als kandidaat bestuurslid:
Theo Weesepoel met opmerking: niet ontzettend veel tijd beschikbaar te hebben;
Henryk Brinksma, Ger van Beek met opmerking: beperkte tijd beschikbaar, geen 4
tot 6 uur! Een vierde persoon wordt genoemd, dhr. De Groot, maar is geen lid!
De ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van de drie genoemde leden.
In de eerst volgende bestuursvergadering op 27 februari ’02 zal over de taakverdeling gesproken worden.
Nadat Egbert en Pim hun afscheidswoord hadden uitgespoken schoven de drie
nieuwe bestuursleden aan.
De voorzitter bedankte de vertrekkende en heette de nieuwe bestuurleden welkom.
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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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Helaas

9. Activiteitenkalender 2002
Piet Wijn geeft een toelichting op de verwachten evenementen in het komende jaar.
Hij constateert dat we vroeg zijn. Hij heeft nog weinig evenementenkalenders van
andere club’s gesignaleerd op internet.
De maandelijks terugkerende pubmeeting zal worden gehouden in La Place te Laren. Piet heeft een voorlopige kalender vastgesteld. De meer definitieve zal in de
eerste Paper Snake gepubliceerd en op de site gepubliceerd worden.
Een belangrijke gebeurtenis is de viering van het tweede lustrum. Zoals nu is voorgesteld zal de viering op 2 november ’02 plaatsvinden.

geen Cobra’s maar computers en
computeronderdelen

10. Vaststelling datum Algemene Ledenvergadering 2003
Besloten wordt met instemming van de aanwezigen de Algemene Ledenvergadering 2003 te houden op
19 januari 2003.

voor de laagste en gekste prijzen!!
Voor een prijs lijst:
•
•
•

E mail: bob.swift@quicknet.nl
Tel: 072-5814470
Fax: 072- 5814473

11. Rondvraag
1 Voorgesteld wordt middels enquête te inventariseren wat de huidige func tie van
de club zou moeten zijn.
2 Deze enquête wellicht telefonisch uitvoeren.
Het bestuur zal zich hierover beraden.

Duidelijk

12. Sluiting
Bob dankt alle aanwezigen voor hun komst en hoopt een ieder tijdens de eerste
pubmeeting weer te mogen begroetten.
De vergadering wordt om 16.30 uur gesloten, waarna een ieder deelnam aan de
aangeboden nieuwjaarsborrel.
secretaris
Egbert de Boer

Omdat kwaliteit zich altijd bewijst
Maatwerk in assemblage
Op basis van een grondige inventarisatie, een intensieve begeleiding en vanzelfsprekend uw
eigen specifieke wensen en eisen, assembleren wij in eigen huis een computersysteem dat
perfect is toegesneden op het door uw organisatie geformuleerde gebruiksdoel.

Netwerken en applicaties
We zijn gespecialiseerd in de aanleg en beheer van complete netwerken. Maar ook het beheren van de door uw organisatie gebruikte applicaties kan met een gerust hart aan ons worden
overgelaten.

Technische dienst en onderhoud

Wij beschikken over een eigen technische dienst die u graag met raad én daad terzijde
staat en uw apparatuur vakkundig repareert. En mocht een reparatie langer dan 24 uur
in beslag nemen, dan zorgen wij desgewenst voor vervangende apparatuur. Zo kunt u
altijd verder met uw werk.

Goossens Computers BV, Waldeck Pyrmontstraat 9 5652 AD Eindhoven,
Telefoon: 040-2571990 - Fax: 040-2570242
www.goossenscomputers.nl; info@goossenscomputers.nl
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EVENEMENT

We starten met UM & UM. Een duo uit het hart met muzikale parodieën op maat en door hun zelf gecomponeerd, die hard,triest, maar
vooral vrolijk inhoudende waarheden naar u toe brengen. …….
Oppassen dus. We bedoelen humor op niveau.
Daarna Wendy Kokkelkoren, een dame op het klassieke genre met
een stem die alles doorbreekt en die u zelfs voelt van hoog tot laag en
nog lang zult navoelen.

Zaterdag 20 en zondag 21 april
Startsein voor toerseizoen 2002 klinkt op Autotron Lente Oldtimerbeurs
ROSMALEN – Voor de eigenaren van een klassieke automobiel heeft de winterperiode al weer veel te lang geduurd. Als de dagen beginnen te lengen, de zon hoger
aan de hemel komt te staan en de natuur ontwaakt, denken zij maar aan één ding:
hun oldtimer. Het is de hoogste tijd om de motor tot leven te wekken en erop uit te
trekken voor de eerste rit. Die zou zaterdag 20 of zondag 21 april wel eens naar
Rosmalen kunnen leiden, waar Autotron traditiegetrouw onderdak biedt aan de Internationale Lente Oldtimerbeurs.
De afgelopen decennia is de Lente Oldtimerbeurs aan de vooravond van het nieuwe
toerseizoen uitgegroeid tot dé ontmoetingsplaats voor bezitters van een klassieker.
Uit alle uithoeken van ons land komen de liefhebbers naar Rosmalen om met gelijkgestemden bij te kletsen over de afgelopen wintermaanden en om gezamenlijk pla nnetjes voor de komende maanden te smeden. Het evenement biedt ook iedereen
die in april mogelijk al wat rally’s achter de rug hebben, de gelegenheid bij de deskundigen te informeren of dat irriterende rammeltje onder de motorkap veel kwaad
kan of om gemakkelijk aan nieuwe onderdelen te komen.
De Lente Oldtimerbeurs staat te boek als het evenement waarop heel veel auto’s te
koop worden aangeboden. De organisatie schat dat er in april weer rond de tweehonderd vijftig voertuigen op het Autotron-terrein op een nieuwe eigenaar staan te
wachten. In slagorde staan er de nodige “opknappers” opgesteld. Ook staan er talloze exemplaren waarmee à la minuut de poort uitgereden kan worden. In het oldtimer-wereldje gelden de Autotron-beurzen als een zeer vertrouwd adres om een
klassieker aan te schaffen.
De onderdelenhandel heeft zich eind april ook weer massaal voor een plekje op de
beursvloer aangemeld. De belangstelling voor standruimte is nog altijd zo groot dat
er ook nu weer een wachtlijst is aangelegd..
Autotron verwacht i n april een gezellige drukte op de beurs. Een bezoek aan de
happening kan uitstekend worden gecombineerd met een rondgang over het gezellige autopretpark.
Ook de attracties AutoDome en SpeeloDome zijn gedurende het weekend geopend.
AutoDome biedt permanent onderdak aan de eigen unieke historische Autotronautomobielcollectie en presenteert tevens vele facetten van de automotive branche.
De Internationale Lente Oldtimerbeurs is op zaterdag 20 en zondag 21 april geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Er geldt één toegangsprijs voor zowel de beurs als
het attractiepark. Volwassenen betalen € 8,00 voor een entreebewijs, kinderen van
4 tot 12 jaar € 5,00.
Voor meer informatie, bel de Autotron Infolijn 073 5233310
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Gevolgd door Pascal Pittie verkozen en verkoren zijn noten te brengen aan onze Prins en Maxima tijdens hun bezoek in Limburg. Maar
vandaag is de tenor er voor ons bij om zijn stem te laten galmen.
Die twee samen brengen een duet als inleiding op het concert van Rene Froger die samen met de Frogettes en zijn band het geheel tot een
waar feest zullen smeden. De man die de kuip al een aantal malen vol
liet stromen.
Dus echte Froger fans……
never more …..so close….so cool…..so special…..(ccccool?)
Hoe bent u er bij…
Onder vermelding van uw voorlopig reserveringsnummer maakt u
binnen 9 dagen 145,- euro p.p. over op Rabo bankrek.nr 14.76.23.677.
Pas als het bedrag door ons ontvangen is en binnen 9 dagen, heeft u
definitief gereserveerd. Aansluitend heeft u binnen 14 dagen de kaart
(en) in huis.
Bijgesloten hierbij ontvangt u het volledige progamma.
Tot ziens en nog … nachtjes slapen en
….Let us entertain you…..
Voor het programma kunt u bellen naar 046-4585993
Groetjes Ricky en Ton met de crew.

Restaurant Ophovener Molen
Molenweg 56
6133 XN Sittard
Papersnake 1-2002
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November
2
Lustrumfeest Cobraclub Nederland
16&17
Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
17
The great western Kitcar Show, on the Calendar,
een grote Cobra stand. Tel. +441233713878,
voor details : www.kitcar-shows.co.uk.
Aankondiging onder verantwoording van betreffende organisatie.
Cobra Club Nederland is niet verantwoordelijk voor afgelasten of gewijzigde data.
Alle evenementen welke vet gedrukt zijn, worden ondersteund door de club.
Voor meer inlichtingen
Piet Wijn Evenementencoördinator.
(
072-5062429
È 0653-750223
2 evenementen@cobraclub.nl

Restaurant Ophovenermolen
This is the moment
Exclusief voor slechts 225 gasten

SOME LIKE IT HOT
UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE GARDNER DOUGLAS 427

Rene Froger
Naar Sittard gehaald voor de opening van het nieuwe tuinrestaurant
van Restaurant De Ophovener Molen.
2e paasdag 2002.

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.

Een uitnodiging voor een prachtige dag…..
Sittard op chique……
Het tuinrestaurant is open…. op het mooiste plekje van Sittard.
Een gedachte die al zes jaar speelde en dat gaan we vieren.
Vanaf 13.30 uur bent u onze gast en dat blijft u ook….de hele dag.
Gala niet verplicht maar wel op chique.

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

We gaan kijken,eten,ruiken,drinken,luisteren en feesten, net zoveel
als we willen.
Laat de champagnes maar knallen en de wijnen vloeien
betaald hebben we toch al en de zorgen voor morgen.
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BESTUURSMEDEDELING

Juli
5 t/m 7
7

MEDEDELING VAN HET SECRETARIAAT
Helaas moeten wij u meedelen dat ingevolge het niet betalen van de jaarcontributie
voor 2002, de volgende leden per 18 mei 2002 zijn geroyeerd:
P.Bergsma te Wolvega
H v.d. Braak te Apeldoorn
R. Smeelen te Den Haag
E.Verhoef te De Meern
H.C.C. de Kamper te Montfoort
D. Beernaert te Staden (West Vlaanderen)
A.W. Roest te Barneveld

British Grand Prix: Silverstone (GB) Tel. +441327857271
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
12 t/m 14 Goodwood Festival of Speed (GB) Tel. +44-243774107
14
Tourrit
20&21
25 uren Fun Cup Spa-Francorchamps (B) Tel. +3287275138
Augustus
2 t/m 4
Proximus 24 uren van Spa-Francorchamps (B) Tel. +3287275138
3
Oldtimerdag Kampen Tel.038-3322358
4
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
9 t/m 11 OldTimer Grand Prix Nürburgring (D) Tel. +441304380244 &
Tel. +49 228 550 6700, Georganiseerd door de Cobraclub Engeland
en Cobraclub Duitsland,
Voor details http://www.nuerburgring.de/eng/index_e.htm
11
Marlboro Masters of Formula 3 Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
22 t/m 28 Silverstone Historic Race Festival Tour, England (GB)
Tel. +442247300165
24&25
Zomer Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
25
ADAC Noordzeecup Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
30&31
Grand Prix Formule 1 Spa-Francorchamps training (B)
Tel. +3287275138

secr. Henryk Brinksma

Oproep aan alle leden
Beste clubgenoten,
Zoals jullie in de ledenlijst kunnen zien, houden wij gegevens bij van alle leden en
hun Cobra. Deze gegevens worden door jullie aangeleverd op het moment van i nschrijven.
Aangezien velen van jullie al enkele jaren lid zijn van onze club, is het best mogelijk
dat de gegevens wijzigen.
Mijn verzoek aan jullie allen is dan ook om even te controleren of de gegevens nog
kloppen.
Als alle gegevens nog kloppen hoef je niets te doen. Als adres of cobra gegevens
wijzigen, stuur dan even een bericht naar het secretariaat met de niewe gegevens.
Vergeet niet je lidnummer te vermelden (staat op je pasje en op het adres label van
post die je van de Cobra club ontvangt).
Waar kun je de adres/ cobra wijzigingen naar toe sturen?
Per post?
Cobra Club Nederland
Secr. Henryk Brinksma
P/a Husselmansgoed 50
3863 BX Nijkerk

September
1
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
1
Grand Prix Formule 1 de Belgique (B) Tel. +3287275138
1
HARC Clubraces Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
6 t/m 8
Goodwood Revival Goodwood, Chichester (GB) Tel. +441243755000
8
Radio 538 Trophy of the Dunes Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
12 t/m 17 Goodwood Revival Tour, Engeland (GB) Tel. +492247300165
14&15
6 uren Historiques Spa-Francorchamps (B)Tel. +3287275138
14&15
National Kit and Performance Car Show, Castle Donington (GB)
Tel. +441737225857
18
Goodwood Festival, Engeland. inl. Bob Swift
Tel. 072-5814470 / 0627-057953
20 t/m 22 Historic Le Mans Continental Car Tours (F) +441304380244
27 t/m 29 Ardennenweekend inl. Piet Wijn Tel. 072-5062429 / 0653-750223
28 - 6okt Romantic Castles of the Rhine Tour, Germany (D)
Tel.+492247300165
29
DTM Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
Oktober
5&6
Rock around the Jukebox Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
6
Pubmeeting Seizoenssluiting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
6
British Race Festival Circuitpark Zandvoort 023-5740750
13
Finaleraces Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
26
Zandvoort 500 Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750

Per email?
secretaris@cobraclub.nl
Met vriendelijke groeten,
Henryk Brinksma
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Evenementenkalender 2002

AUTO

ES HUIS

VOOR UW COBRA EN SUPER 7

Maart
29 t/m 1 april Oldtimerbeurs Martiniplaza Groningen Tel.050-5222777

HANDELSSTRAAT 51

7772 TS HARDENBERG

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

April
1
4 t/m 7
6&7

Paasraces Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
Techno Classica Essen (D) Tel. +49240717300
European Kit Car Show:Kent County Show Ground,Detling (GB)
Tel.+441233 713 878
7
Pubmeeting Seizoensopening bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
14
IJsselmeerrit inl. Bob Swift Tel. 072-5814470 / 0627-057953
20 t/m 22 New Race Festival Circuit Zolder (B) Tel. + 3211858888
20 & 21 Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
21
HARC Clubraces Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
27 & 28 Ferrari dagen Spa-Francorchamps (B) Tel. +3287275138

EU import van de Superformance Cobra en Super 7

Mei
5&6
5&6
5

National Kit Car Show Stoneleigh: (GB),Warwickshire Tel.+441775 712100
Beds Classic Motor Show: Shuttleworth (GB) Tel. +441296631181
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
12
Historische Zandvoort Trophy Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
16 t/m 22 Pinksterfeest Cobraclub Oostenrijk aan de Faakersee.
Inl. office@cobraclub.at
19
Cheshire Kit Car Show : Capethorne Hall, Macclesfield (GB)
Tel.+441332690680
19
Bloesemrit inl.Pim Kuijpers Tel. 0345-502216 / 0651-206149
20
Pinksterraces Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
19 & 20 Porsche dagen Spa-Francorchamps (B) Tel. +3287275138
26
Rock around the Jukebox Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
Juni
1
1&2
2
2
8&9
9
9
15&16
23

Gardner Douglas Open Day at Normanton Airfield.
British Sportscar Festival: Brooklands (GB) Tel. +441932857381
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Italia a Zandvoort Circuitpark Zandvoort Tel. 023-57407508&9
Spa Euro races Spa-Francorchamps (B)Tel. +3287275138
Tourrit
London to Brighton Classic, Sports and Kit Car Run :
Greenwood's Exhibitions (GB) Tel.+441296631181
24 uren van Le Mans (F) Tel. +33224340242423
Grand Prix Formule 1 Nürburgring (D) Tel. +492691923060

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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COBRARIT

IJsselmeerrit
Wanneer? 14 april 2002
Startpunt: Caddies Restaurant naast MacDonalds Purmerend Zuid.
Tijd: Wij vertrekken om precies 11.00 uur
Je hoeft je niet persé bij het startpunt te melden. Je kunt aansluiten waar je wilt en
ons verlaten wanneer je wilt.
Actuele route informatie: (waar zijn wij):

0627-057953 Bob Swift
0653-750223 Piet Wijn
Route: (zoveel mogelijk over dijken langs het IJsselmeer). Monnikendam, Uitdam,
Durgerdam, A1 /A10 Diemen, A6 Almere. Tweede afslag Muiderzand Langs het
Oostvaardersdiep, Lelystad, A6 afslag Urk. Aankomst haven +/- 13:00
Hier zullen wij lunchen. Vertrek om +/- 14:30 voor Espel, Lemmer. N359 Delburen,
Bolsward, A7 Afsluitdijk, Den Oever, Wieringerwerf, N240 Hoogkarspel, N302
Hoorn, A7 Purmerend, Afslag Purmerend Zuid, terug bij Caddies.
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Evenementenkalender 2002

AUTO

ES HUIS

VOOR UW COBRA EN SUPER 7

Maart
29 t/m 1 april Oldtimerbeurs Martiniplaza Groningen Tel.050-5222777

HANDELSSTRAAT 51

7772 TS HARDENBERG

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

April
1
4 t/m 7
6&7

Paasraces Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
Techno Classica Essen (D) Tel. +49240717300
European Kit Car Show:Kent County Show Ground,Detling (GB)
Tel.+441233 713 878
7
Pubmeeting Seizoensopening bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
14
IJsselmeerrit inl. Bob Swift Tel. 072-5814470 / 0627-057953
20 t/m 22 New Race Festival Circuit Zolder (B) Tel. + 3211858888
20 & 21 Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
21
HARC Clubraces Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
27 & 28 Ferrari dagen Spa-Francorchamps (B) Tel. +3287275138

EU import van de Superformance Cobra en Super 7

Mei
5&6
5&6
5

National Kit Car Show Stoneleigh: (GB),Warwickshire Tel.+441775 712100
Beds Classic Motor Show: Shuttleworth (GB) Tel. +441296631181
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
12
Historische Zandvoort Trophy Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
16 t/m 22 Pinksterfeest Cobraclub Oostenrijk aan de Faakersee.
Inl. office@cobraclub.at
19
Cheshire Kit Car Show : Capethorne Hall, Macclesfield (GB)
Tel.+441332690680
19
Bloesemrit inl.Pim Kuijpers Tel. 0345-502216 / 0651-206149
20
Pinksterraces Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
19 & 20 Porsche dagen Spa-Francorchamps (B) Tel. +3287275138
26
Rock around the Jukebox Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
Juni
1
1&2
2
2
8&9
9
9
15&16
23

Gardner Douglas Open Day at Normanton Airfield.
British Sportscar Festival: Brooklands (GB) Tel. +441932857381
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Italia a Zandvoort Circuitpark Zandvoort Tel. 023-57407508&9
Spa Euro races Spa-Francorchamps (B)Tel. +3287275138
Tourrit
London to Brighton Classic, Sports and Kit Car Run :
Greenwood's Exhibitions (GB) Tel.+441296631181
24 uren van Le Mans (F) Tel. +33224340242423
Grand Prix Formule 1 Nürburgring (D) Tel. +492691923060

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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BESTUURSMEDEDELING

Juli
5 t/m 7
7

MEDEDELING VAN HET SECRETARIAAT
Helaas moeten wij u meedelen dat ingevolge het niet betalen van de jaarcontributie
voor 2002, de volgende leden per 18 mei 2002 zijn geroyeerd:
P.Bergsma te Wolvega
H v.d. Braak te Apeldoorn
R. Smeelen te Den Haag
E.Verhoef te De Meern
H.C.C. de Kamper te Montfoort
D. Beernaert te Staden (West Vlaanderen)
A.W. Roest te Barneveld

British Grand Prix: Silverstone (GB) Tel. +441327857271
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
12 t/m 14 Goodwood Festival of Speed (GB) Tel. +44-243774107
14
Tourrit
20&21
25 uren Fun Cup Spa-Francorchamps (B) Tel. +3287275138
Augustus
2 t/m 4
Proximus 24 uren van Spa-Francorchamps (B) Tel. +3287275138
3
Oldtimerdag Kampen Tel.038-3322358
4
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
9 t/m 11 OldTimer Grand Prix Nürburgring (D) Tel. +441304380244 &
Tel. +49 228 550 6700, Georganiseerd door de Cobraclub Engeland
en Cobraclub Duitsland,
Voor details http://www.nuerburgring.de/eng/index_e.htm
11
Marlboro Masters of Formula 3 Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
22 t/m 28 Silverstone Historic Race Festival Tour, England (GB)
Tel. +442247300165
24&25
Zomer Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
25
ADAC Noordzeecup Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
30&31
Grand Prix Formule 1 Spa-Francorchamps training (B)
Tel. +3287275138

secr. Henryk Brinksma

Oproep aan alle leden
Beste clubgenoten,
Zoals jullie in de ledenlijst kunnen zien, houden wij gegevens bij van alle leden en
hun Cobra. Deze gegevens worden door jullie aangeleverd op het moment van i nschrijven.
Aangezien velen van jullie al enkele jaren lid zijn van onze club, is het best mogelijk
dat de gegevens wijzigen.
Mijn verzoek aan jullie allen is dan ook om even te controleren of de gegevens nog
kloppen.
Als alle gegevens nog kloppen hoef je niets te doen. Als adres of cobra gegevens
wijzigen, stuur dan even een bericht naar het secretariaat met de niewe gegevens.
Vergeet niet je lidnummer te vermelden (staat op je pasje en op het adres label van
post die je van de Cobra club ontvangt).
Waar kun je de adres/ cobra wijzigingen naar toe sturen?
Per post?
Cobra Club Nederland
Secr. Henryk Brinksma
P/a Husselmansgoed 50
3863 BX Nijkerk

September
1
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
1
Grand Prix Formule 1 de Belgique (B) Tel. +3287275138
1
HARC Clubraces Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
6 t/m 8
Goodwood Revival Goodwood, Chichester (GB) Tel. +441243755000
8
Radio 538 Trophy of the Dunes Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
12 t/m 17 Goodwood Revival Tour, Engeland (GB) Tel. +492247300165
14&15
6 uren Historiques Spa-Francorchamps (B)Tel. +3287275138
14&15
National Kit and Performance Car Show, Castle Donington (GB)
Tel. +441737225857
18
Goodwood Festival, Engeland. inl. Bob Swift
Tel. 072-5814470 / 0627-057953
20 t/m 22 Historic Le Mans Continental Car Tours (F) +441304380244
27 t/m 29 Ardennenweekend inl. Piet Wijn Tel. 072-5062429 / 0653-750223
28 - 6okt Romantic Castles of the Rhine Tour, Germany (D)
Tel.+492247300165
29
DTM Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
Oktober
5&6
Rock around the Jukebox Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
6
Pubmeeting Seizoenssluiting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
6
British Race Festival Circuitpark Zandvoort 023-5740750
13
Finaleraces Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
26
Zandvoort 500 Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750

Per email?
secretaris@cobraclub.nl
Met vriendelijke groeten,
Henryk Brinksma
Papersnake 1-2002
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November
2
Lustrumfeest Cobraclub Nederland
16&17
Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
17
The great western Kitcar Show, on the Calendar,
een grote Cobra stand. Tel. +441233713878,
voor details : www.kitcar-shows.co.uk.
Aankondiging onder verantwoording van betreffende organisatie.
Cobra Club Nederland is niet verantwoordelijk voor afgelasten of gewijzigde data.
Alle evenementen welke vet gedrukt zijn, worden ondersteund door de club.
Voor meer inlichtingen
Piet Wijn Evenementencoördinator.
(
072-5062429
È 0653-750223
2 evenementen@cobraclub.nl

Restaurant Ophovenermolen
This is the moment
Exclusief voor slechts 225 gasten

SOME LIKE IT HOT
UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE GARDNER DOUGLAS 427

Rene Froger
Naar Sittard gehaald voor de opening van het nieuwe tuinrestaurant
van Restaurant De Ophovener Molen.
2e paasdag 2002.

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.

Een uitnodiging voor een prachtige dag…..
Sittard op chique……
Het tuinrestaurant is open…. op het mooiste plekje van Sittard.
Een gedachte die al zes jaar speelde en dat gaan we vieren.
Vanaf 13.30 uur bent u onze gast en dat blijft u ook….de hele dag.
Gala niet verplicht maar wel op chique.

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

We gaan kijken,eten,ruiken,drinken,luisteren en feesten, net zoveel
als we willen.
Laat de champagnes maar knallen en de wijnen vloeien
betaald hebben we toch al en de zorgen voor morgen.
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EVENEMENT

We starten met UM & UM. Een duo uit het hart met muzikale parodieën op maat en door hun zelf gecomponeerd, die hard,triest, maar
vooral vrolijk inhoudende waarheden naar u toe brengen. …….
Oppassen dus. We bedoelen humor op niveau.
Daarna Wendy Kokkelkoren, een dame op het klassieke genre met
een stem die alles doorbreekt en die u zelfs voelt van hoog tot laag en
nog lang zult navoelen.

Zaterdag 20 en zondag 21 april
Startsein voor toerseizoen 2002 klinkt op Autotron Lente Oldtimerbeurs
ROSMALEN – Voor de eigenaren van een klassieke automobiel heeft de winterperiode al weer veel te lang geduurd. Als de dagen beginnen te lengen, de zon hoger
aan de hemel komt te staan en de natuur ontwaakt, denken zij maar aan één ding:
hun oldtimer. Het is de hoogste tijd om de motor tot leven te wekken en erop uit te
trekken voor de eerste rit. Die zou zaterdag 20 of zondag 21 april wel eens naar
Rosmalen kunnen leiden, waar Autotron traditiegetrouw onderdak biedt aan de Internationale Lente Oldtimerbeurs.
De afgelopen decennia is de Lente Oldtimerbeurs aan de vooravond van het nieuwe
toerseizoen uitgegroeid tot dé ontmoetingsplaats voor bezitters van een klassieker.
Uit alle uithoeken van ons land komen de liefhebbers naar Rosmalen om met gelijkgestemden bij te kletsen over de afgelopen wintermaanden en om gezamenlijk pla nnetjes voor de komende maanden te smeden. Het evenement biedt ook iedereen
die in april mogelijk al wat rally’s achter de rug hebben, de gelegenheid bij de deskundigen te informeren of dat irriterende rammeltje onder de motorkap veel kwaad
kan of om gemakkelijk aan nieuwe onderdelen te komen.
De Lente Oldtimerbeurs staat te boek als het evenement waarop heel veel auto’s te
koop worden aangeboden. De organisatie schat dat er in april weer rond de tweehonderd vijftig voertuigen op het Autotron-terrein op een nieuwe eigenaar staan te
wachten. In slagorde staan er de nodige “opknappers” opgesteld. Ook staan er talloze exemplaren waarmee à la minuut de poort uitgereden kan worden. In het oldtimer-wereldje gelden de Autotron-beurzen als een zeer vertrouwd adres om een
klassieker aan te schaffen.
De onderdelenhandel heeft zich eind april ook weer massaal voor een plekje op de
beursvloer aangemeld. De belangstelling voor standruimte is nog altijd zo groot dat
er ook nu weer een wachtlijst is aangelegd..
Autotron verwacht i n april een gezellige drukte op de beurs. Een bezoek aan de
happening kan uitstekend worden gecombineerd met een rondgang over het gezellige autopretpark.
Ook de attracties AutoDome en SpeeloDome zijn gedurende het weekend geopend.
AutoDome biedt permanent onderdak aan de eigen unieke historische Autotronautomobielcollectie en presenteert tevens vele facetten van de automotive branche.
De Internationale Lente Oldtimerbeurs is op zaterdag 20 en zondag 21 april geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Er geldt één toegangsprijs voor zowel de beurs als
het attractiepark. Volwassenen betalen € 8,00 voor een entreebewijs, kinderen van
4 tot 12 jaar € 5,00.
Voor meer informatie, bel de Autotron Infolijn 073 5233310
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Gevolgd door Pascal Pittie verkozen en verkoren zijn noten te brengen aan onze Prins en Maxima tijdens hun bezoek in Limburg. Maar
vandaag is de tenor er voor ons bij om zijn stem te laten galmen.
Die twee samen brengen een duet als inleiding op het concert van Rene Froger die samen met de Frogettes en zijn band het geheel tot een
waar feest zullen smeden. De man die de kuip al een aantal malen vol
liet stromen.
Dus echte Froger fans……
never more …..so close….so cool…..so special…..(ccccool?)
Hoe bent u er bij…
Onder vermelding van uw voorlopig reserveringsnummer maakt u
binnen 9 dagen 145,- euro p.p. over op Rabo bankrek.nr 14.76.23.677.
Pas als het bedrag door ons ontvangen is en binnen 9 dagen, heeft u
definitief gereserveerd. Aansluitend heeft u binnen 14 dagen de kaart
(en) in huis.
Bijgesloten hierbij ontvangt u het volledige progamma.
Tot ziens en nog … nachtjes slapen en
….Let us entertain you…..
Voor het programma kunt u bellen naar 046-4585993
Groetjes Ricky en Ton met de crew.

Restaurant Ophovener Molen
Molenweg 56
6133 XN Sittard
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Helaas

9. Activiteitenkalender 2002
Piet Wijn geeft een toelichting op de verwachten evenementen in het komende jaar.
Hij constateert dat we vroeg zijn. Hij heeft nog weinig evenementenkalenders van
andere club’s gesignaleerd op internet.
De maandelijks terugkerende pubmeeting zal worden gehouden in La Place te Laren. Piet heeft een voorlopige kalender vastgesteld. De meer definitieve zal in de
eerste Paper Snake gepubliceerd en op de site gepubliceerd worden.
Een belangrijke gebeurtenis is de viering van het tweede lustrum. Zoals nu is voorgesteld zal de viering op 2 november ’02 plaatsvinden.

geen Cobra’s maar computers en
computeronderdelen

10. Vaststelling datum Algemene Ledenvergadering 2003
Besloten wordt met instemming van de aanwezigen de Algemene Ledenvergadering 2003 te houden op
19 januari 2003.

voor de laagste en gekste prijzen!!
Voor een prijs lijst:
•
•
•

E mail: bob.swift@quicknet.nl
Tel: 072-5814470
Fax: 072- 5814473

11. Rondvraag
1 Voorgesteld wordt middels enquête te inventariseren wat de huidige func tie van
de club zou moeten zijn.
2 Deze enquête wellicht telefonisch uitvoeren.
Het bestuur zal zich hierover beraden.

Duidelijk

12. Sluiting
Bob dankt alle aanwezigen voor hun komst en hoopt een ieder tijdens de eerste
pubmeeting weer te mogen begroetten.
De vergadering wordt om 16.30 uur gesloten, waarna een ieder deelnam aan de
aangeboden nieuwjaarsborrel.
secretaris
Egbert de Boer

Omdat kwaliteit zich altijd bewijst
Maatwerk in assemblage
Op basis van een grondige inventarisatie, een intensieve begeleiding en vanzelfsprekend uw
eigen specifieke wensen en eisen, assembleren wij in eigen huis een computersysteem dat
perfect is toegesneden op het door uw organisatie geformuleerde gebruiksdoel.

Netwerken en applicaties
We zijn gespecialiseerd in de aanleg en beheer van complete netwerken. Maar ook het beheren van de door uw organisatie gebruikte applicaties kan met een gerust hart aan ons worden
overgelaten.

Technische dienst en onderhoud

Wij beschikken over een eigen technische dienst die u graag met raad én daad terzijde
staat en uw apparatuur vakkundig repareert. En mocht een reparatie langer dan 24 uur
in beslag nemen, dan zorgen wij desgewenst voor vervangende apparatuur. Zo kunt u
altijd verder met uw werk.

Goossens Computers BV, Waldeck Pyrmontstraat 9 5652 AD Eindhoven,
Telefoon: 040-2571990 - Fax: 040-2570242
www.goossenscomputers.nl; info@goossenscomputers.nl
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Henryk Brinksma vraagt of het bestuur er een verklaring voor heeft dat de opkomst
zo laag is. Piet Wijn antwoordt dat er geen verklaring is te geven. Het vermoeden
bestaat dat het vroeger spannender was, nu wat gewoner. De Pubmeetings worden
echter wel goed bezocht. Gert doet de suggestie de ritten korter te maken en dus
gelegenheid bieden tot meer praten, resp. sociale kontakten verstevigen.
Piet merkt op dat de afstand het er niet altijd toe doet, gezien de opkomst bij het Ardennen-weekend. Ferenc doet de suggestie minder evenementen organiseren. Hij
refereert naar voorgaande jaren, toen was de opkomst ook wisselend en matig.
Peter merkt op dat de ritten in ’t Gooi niet beter bezocht worden dan bijv. in Zeeland.
Voor sportieve evenementen, zoals circuit-rijden bestaat kennelijk weinig of geen
belangstelling. Een evenement goed aankondigen. Uitsluitend in de Paper Snake is
misschien te weinig.

DAX BENELUX
JOHN KOX

HOOGEIND 75

B-2321 HOOGSTRATEN

TEL/FAX: (03) 315.93.62

Piet doet namens Albert Vooren, de Web-master, verslag van de Web-site, www.
cobraclub.nl.
De site wordt goed bezocht. Vooral de evenementenkalender, tips en trucs en te
koop onderdelen.
Echter wat de laatsten betreft mag er wel uitbreiding van de informatie komen.
Mochten er suggestie’s zijn dan via Piet inbrengen.
De aanmelding van nieuwe leden verloopt nog niet goed gezien de ervaring van e nkele leden. Albert zal gevraagd worden een en ander na te gaan en te verbeteren.
Henryk vindt de site van te laag nivo in vergelijk met M.G. carclub, Cobra Club
Duitsland. Er verandert te weinig. De veranderingen en afwisselingen maken hem
interessant voor de leden. Van deze opmerkingen wordt nota genomen.
Aan de site zal een stuk toegevoegd worden in het Engels.
7.
Jaarverslag redactie Paper Snake
Mickel doet verslag. Hij bedankt een ieder voor de vele inzendingen. Hij blijft ernaar
streven de afdrukkwaliteit te verhogen. De laatste uitgave gaf daar blijk van. Mickel
hoopt dat de leden ook het komend jaar weer veel kopij blijven insturen.
Ferenc complimenteert Mickel voor het behaalde resultaat en wenst hem veel succes toe voor het nieuwe jaar.
8.
Bestuurssamenstelling 2002
Twee bestuursleden treden af, te weten: Pim Kuijper penningmeester (4,5 jaar)en
Egbert de Boer secretaris
(6 jaar). Pim en Egbert geven een toelichting de te verrichten werkzaamheden als
resp. penningmeester en secretaris. Beide constateren dat het ca. 4 tot 6 uur per
week aan tijd kost naast de vergaderingen.
Heden hebben zich aangemeld als kandidaat bestuurslid:
Theo Weesepoel met opmerking: niet ontzettend veel tijd beschikbaar te hebben;
Henryk Brinksma, Ger van Beek met opmerking: beperkte tijd beschikbaar, geen 4
tot 6 uur! Een vierde persoon wordt genoemd, dhr. De Groot, maar is geen lid!
De ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van de drie genoemde leden.
In de eerst volgende bestuursvergadering op 27 februari ’02 zal over de taakverdeling gesproken worden.
Nadat Egbert en Pim hun afscheidswoord hadden uitgespoken schoven de drie
nieuwe bestuursleden aan.
De voorzitter bedankte de vertrekkende en heette de nieuwe bestuurleden welkom.
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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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De geboorte van een nieuwe Cobra-2
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 genoeg om een snaar te vervangen.

Koeling moeten we natuurlijk ook hebben, dus een radiator van een Siërra 2300 D
geplaatst (deze word aangeraden door Pilgrim) met daarachter twee vennen die gedoneerd zijn door een Citroën BX die werkelijk perfect passen aan de onderkant, ze
zitten in dezelve ophangrubbers, alleen aan de bovenkant moet je zelf wat verzinnen. Voor de onderste aansluiting van de radiator moest ik een pijpje maken van rvs
(wat is die zooi duur zeg, en ik moest het nog zelf lassen ook) omdat de aansluiting
precies aan de ve rkeerde kant zit.
Heb ik nog mijn best moeten doen om een mini op de sloop te vinden, zeg, niet te
geloven (!) en dan ook nog één waar een kachel en een ruitenwissermotor op zit,
jawel: gelukt! In Rijswijk NB zit een sloop "Van Bebberen" die als thema hebben
"weggooien kan altijd nog". Het is gewoon leuk om daar eens een keertje te gaan
neuzen, omdat er auto's staan die je normaal niet meer op een sloop tegen komt.
Alleen, gek zijn ze er niet, hij weet precies wat het waard is en afdingen kun je vergeten. De ruitenwissermotor en aandrijving op de bonnefooi gekocht met de wete nschap dat het daar al een tijd heeft gelegen. Dat was zeker te zien aan de wheelbox, bij de bladen waar het aluminium tot poeder was verweerd. Had ik eens een
keer gehoord dat het systeem in veel Engelse auto's toegepast werd en laat er in
Gorinchem een Jaguar sloop zitten, en inderdaad, de wheelbox van een Jaguar is
bijna gelijk aan die van een mini. Het motortje heeft het wel zwaar gehad, omdat er
een kunststof busje versleten was dat op zijn beurt weer een borgveertje tussen de
aandrijving had gewerkt. Maar hij werkt weer en ik hoop toch hem niet nodig te hebben.

Body and soul 2
01-02-01
Er zijn altijd weer dingen die tegenvallen, vandaag moest het er maar eens van komen om de motor warm te laten draaien om te kijken of het koelsysteem goed werkte. Nadat de motor een poosje gelopen had bleek een pakking tussen het distributiedeksel en de carterpan niet helemaal goed af te dichten, daar moeten we dan nog
een keer met chili con carne pakkingkit aan de gang. En de waterpomp lekte ook
een beetje, dat is wel een stuk minder leuk omdat die dingen stervensduur zijn.
Het valt altijd weer een beetje tegen als je ergens aan begint, in het begin reken je
alle kleine dingen niet mee in de kosten en dan denk je dat kan nooit veel zijn''.
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Het jaar 2001 is gestart met 149 leden. In het begin van het jaar zijn 9 leden geroyeerd vanwege niet betalen van de contributie en niet hun lidmaatschap opzegden.
Het jaar bracht 21 nieuwe leden, waarmee de eindstand in 2001 op 161 leden
kwam. Inmiddels hebben 5 leden hun lidmaatschap opgezegd en hebben 4 nieuwe
leden zich aangemeld.
3.
Notulen Algemene Ledenvergadering 21 januari 2001
De aanwezigen hebben geen opmerkingen en aldus zijn de notulen goedgekeurd.
4.
Financieel jaarverslag 2000, kascontrole 2000, begroting 2001
Ter vergadering wordt de jaarrekening 2001 en de begroting 2002 verstrekt.
Ten aanzien van de jaarrekening geeft de penningmeester een korte toelichting. Het
jaar 2001 is afgesloten met een negatief saldo van fl. 4.208,--. Een en ander is het
gevolg van een duidelijk tegenvallende opkomst bij het door de club georganiseerde
ECW, minder inkomsten van adverteerders, minder Cobralia verkocht en minder
ontvangen rente. De kosten van het secretariaat zijn hoger dan begroot, maar dit
komt door het onder brengen van de porti-kosten Paper Snake op deze post. Er is
echter nog steeds een batig saldo van fl. 12.295,-. Dus een gezonde reserve. Pim
maakt in ’t bijzonder melding van de ontvangen donatie van fl. 250,- van de firma
Herman Eshuis en is met dank ontvangen.
De aanwezigen stemmen in met de jaarrekening. De kascommissie “ Dick Vesters
en Luuk de Boer “ heeft de boeken gecontroleerd. De boekhouding zag volgens de
commissie er perfect uit en zij gaat akkoord met het financieel verslag en bevestigt
dit per schrijven d.d. 15 januari 2002. De commissie adviseert de vergadering het
bestuur decharge te verlenen, hetgeen wordt overgenomen.
De voorzitter bedankt de kascommissie voor het door hen verrichtte werk.
Vervolgens geeft de penningmeester een toelichting op de begroting 2002. De contributie, zijnde fl. 100,--, wordt gehandhaafd Vanuit de aanwezigen komen geen
voorstellen tot wijziging en aldus wordt de begroting 2002 goedgekeurd.
5.
Benoeming kascommissie 2002
Voor 2002 bieden de heren Dick Vesters en Luuk de Boer zich wederom aan en a ldus wordt besloten hen te benoemen.
6.
Jaarverslag activiteiten 2001
Piet Wijn geeft een terugblik. Het bezoek aan de Marcosfabriek, georganiseerd door
Tom van der Linden werd met 30 deelnemers bezocht. Alle pubmeetings werden
goed bezocht. Het rondje IJsselmeer werd vanwege het slechte weer afgeblazen.
De Bloesemrit werd met het mooie weer gereden met 10 Cobra’s. De open dag bij
Dax Benelux werd aardig bezocht. Op 17 juni, vaderdag, werd de Bloemendaalrit
gereden met twee Cobra’s. Beide werden door te snel rijden bekeurd. De Toerrit
Drenthe is wederom in matig weer met 5 Cobra’s gezellig volbracht. Het Garageweekend door Gert, Carla en Kees georganiseerd was een succes, maar helaas
door te weinig leden (10 echtparen) bezocht. Een week later het grote e venement
Europeesch Cobra Weekend met veel Duitsers en Engelse bezoekers, maar helaas
lieten onze leden het afweten op een enkele na. Tenslotte het Ardennen-weekend
met 15 Nederlanders , 1 Belg en 1Duitse equipe, 17 Cobra’s in het prachtige kasteel
te Hargimont, een wederom terugkerend succes.
Naar aanleiding van dit verslag komen er enkele opmerkingen van de aanwezigen.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

COBRA CLUB NEDERLAND
D.D. 20 JANUARI 2002, WEGRESTAURANT “AFRIT DE MEERN “
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANWEZIG:
bestuur:
Bob Swift, voorzitter
Egbert de Boer, secretaris
Pim Kuijper, penningmeester
Piet Wijn, evenementen coördinatie
Mickel Goossens, redacteur
leden:
Dick Vesters
Ferenc Vereb
Richard Roos
Richard Knoop
H.J. van Manen
Arno Bron
Aart Hoogendoorn
Peter Meijers
Gert de Beer
Kees van Nimwegen
Carla Goezinnen
Henryk Brinksma
Tom van der Linden
Hans van Hout
Raymand Hentzen
Henk van Aalstede
Adrie van Oostrum
Henk Jan Oudelaar
Theo Weesepoel
Gert van Beek
Afwezig: M.k.g. Albert Vooren

niet-leden:
Sylvia Roos
Liane Swift
Tineke Roemeling
Marijke Kuijper
Sandra Brinksma
Metha van Oostrum
Cecilia van der Linden

Maar als je een paar keer in de week in de automaterialenwinkel komt en iedere
keer ben je weer dik honderd piek kwijt voor een paar dingetjes, dan denk je best
wel KUT wat is die zooi duur. Maar we moeten maar denken: als het mee zit rij ik
binnenkort wel met een Cobra met een brullende V8.

Nu begint het tijd te worden dat Pilgrim de rest van de onderdelen levert o mdat ik
eerst de uitlaatspruitstukken erop wil zetten voordat ik de body erop kan plaatsen.
Ze zullen wel niet verwacht hebben dat ik nu al daar aan toe was, maar als je een
weekje vakantie hebt, en met de hulp van wat vrienden, dan gaat het wel lekker
hard .

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur, heet allen welkom en wenst iedereen namens het bestuur een gezond en goed 2002 toe en een goed Cobra seizoen.
Het bestuur tracht de leden het naar de zin te maken, maar zonder bestuur geen
club. Vandaar de brandbrief nu twee bestuursleden vertrekken nieuwe enthousiaste
leden nodig voor het bestuur. Volgens de statuten zijn minimaal 5 bestuursleden nodig.

12-02-01
Weer aan de slag, de vakantie zit er weer op. Nu moet ik beginnen aan al die kleine
dingen die veel tijd kosten en je ziet bijna geen vooruitgang. De carburateur aansluiten wat betekende dat ik zelf nippels moest maken, bedrading aanleggen enz. Tussendoor nog even naar Strijen geweest om banden te kopen bij "Reedijk banden
service" . Tip voor mensen die nieuwe banden nodig hebben voor hun Cobra, ik was
200 piek per band kwijt, geen geld voor die prijs. Het zijn wel dikken Amerikaanse
banden maar dat vind ik mooi staan.
Nood gedwongen om in mijn vakantie even naar mijn werk te gaan om een nippeltje
te draaien voor de aansluiting op de koppelingcilinder, ut was natuurlijk weer een of
ander Amerikaans dingetje wat hier in Europa niet gebruikt wordt, maar het is gelukt. Nu alleen de aandrijfas nog en dan zou het spul kunnen rijden, maar dat word
binnenkort geregeld. Ik ken het bedrijf "Van Dijk Inpijn" in Arkel en die mannen
staan nergens van te kijken, het scheelt natuurlijk dat de eigenaar zelf een verwoed
autocrosser is en ook zelf zijn auto's bouwt. Hij herken een autoliefhebber en is zeer
bereid om die uit de brand te helpen.
Merge
15-02-01
En dan is het toch tijd om de body erop te zetten, de bestelde onderdelen laten nog
op zich wachten en ik liep vast als ik daarop zou wachten

2.
Huishoudelijke mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. Tot op heden hebben zich een tweetal kandidaat
bestuursleden aangemeld, te weten: Theo Weesepoel en Henryk Brinksma. Gert de
Beer maakt melding van Dhr. De Groot die ook belangstelling heeft, maar gelijktijdig
wordt geconstateerd dat hij nog niet lid is. Ter vergadering biedt zich aan dhr. Gert
van Beek.
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Het klinkt eenvoudig maar wat een gepruts is dat nog om de body er mooi op te krijgen. Eerst klopte er geen zak van zoals ik de radiator had gemonteerd "meetfoutje"
Dus body er weer af radiator verplaatst en body er weer op. ÀÃÆåwjWabc% past
hij nog niet lekker dus na een hoop gestel zat hij eindelijk op zijn plaats met minimale speling.
21-02-01
Mooi nu kunnen we weer verder met vastzetten en aankleden, rolbeugeltje geplaatst dat geeft lekker snel resultaat.

door een flinke windvlaag. Het schroefje waarmee de body achteraan het dragende
frame zat was spoorloos. Verbazingwekkend hoever je een polyester body naar buiten kunt buigen zonder schade achter te laten overigens. Hulde aan de makers!!!
Hoewel de stand nu vrij centraal in Nederland staat, wil ik toch vragen of er mogelijk
nog een ander is met plaats, eventueel voor een jaar, ik ga een schuur bijbouwen en
dan staat de stand denk ik vaak in de weg. Daarna is ie weer van harte welkom.
Graag zie ik jullie allemaal weer op een van de pubmeetings, of lees wat in de Snake....
Tot ziens,
Theo Weesepoel
wetpool@noknok.nl
Beste Cobra Clubleden,

En de portieren er in waar ook weer het nodige stelwerk bij kwam kijken. Eerst moet
je de deur afwerken omdat er vanaf de fabriek niet zo krap gekeken word. Dan de
sloten er in maken en dan moet je de body bij de dorpel zo vast zetten dat de deur
mooi sluit. Een hele klus kan ik je vertellen en het is een stuk handiger om het met
zijn tweeën te doen.

Tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben Egbert de Boer en Pim Kuijper aangegeven de functies van respectievelijk secretaris en penningmeester te willen ove rdragen. Ik heb tijdens de bestuursvergadering aangegeven de functie van secretaris
te willen overnemen van Egbert de Boer. Via deze weg wil ik Egbert bedanken voor
het netjes overdragen van alle documentatie.
Mede dankzij de hulp van Egbert zijn we erin geslaagd dit jaar de leden administratie weer up -to-date te brengen. Normaal gesproken brengt de ingang van het nieuwe seizoen weer veel wisselingen in het ledenbestand te weeg. Wat opvallend is, is
dat er slechts een gering verloop is van de cobraleden. Slechts een enkeling wil zijn
of haar lidmaatschap beëindigen, veelal met gegronde redenen, zoals een verhuizing of de verkoop van de Cobra.
Op het moment van het schrijven van dit stukje telt ons ledenbestand 159 leden,
Eind vorig jaar hebben 10 leden bedankt, maar er zijn nu al weer 2 nieuwe leden bij.
Tevens is het enthousiasme voor de Cobra groot. Veel aanvragen om informatie
over onze club en ook veel vragen over de wetgeving met betrekking tot kentekenregistratie van nieuwe Cobra’s.

Motorkap en kofferbak klepjes erop en het
begint al sterk op een auto te lijken. Nu komt het kloten werk van de binnenschermen erin plakken en de gaten dicht maken.

Tot slot nog iets over mezelf. Mijn naam is Henryk Brinksma 29 jaar, en woonachtig
in Nijkerk (nabij Amersfoort). Hier woon ik samen met Sandra me wie ik in augustus
van dit jaar te hoop te kunnen trouwen in (hoe kan het ook anders) de Cobra.

03-03-01
Zo, 2,5 kilo polyester en twee vierkante meter glasvezelmat verder en de binne n-

Groeten en hopelijk tot ziens bij één van de Pubmeetings of andere Cobra Club Activiteiten,
Henryk
Secretaris Cobra Club Nederland
P/a Husselmansgoed 50
3863 BX NIJKERK
E-mail secretaris@cobraclub.nl
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EVEN VOORSTELLEN
Beste medeleden,
Voor diegenen die mij nog niet kennen, zal ik me even voorstellen.
Mijn naam: Theo Weesepoel. Woonplaats: Dronten. (in die O zo fraaie polder dus!!)
Beroep: meewerkend voorman buitendienst bij Gicom, een bedrijf dat Turn-key i nstallaties bouwt voor composteringsprocessen, denk aan champignoncompost maar
de laatste tijd ook steeds meer groente-, fruit- en tuinafvalverwerkers. Erg breed, feitelijk beginnen we met het bouwen van de fabriek, (beton, staalconstructie, wand/
dakpanelen), daarna het machinepark(denk aan transportbanden, ventilatoren,
luchtmengkasten), de electrotechnische aansluiting, software, enz.
Hierbij richt ik me voornamelijk op het werktuigbouwkundige gedeelte, maar ben vaak
wel van begin tot eind op een bouw aanwezig. De omgeving waarin onze machines
moeten werken is als zeer agressief te betitelen, we hebben te maken met een combinatie van ammoniakgassen, hoge temperaturen en veel vocht. Dit betekent dat we
het merendeel van onze produkten maken van aluminium en RVS, terwijl ook de toegepaste bevestigingsmaterialen (bouten, moeren enz.) van RVS zijn. (Als je niet
slaagt bij de gamma, bel me!).
Ergens in 1994 moet ik voor het eerst in aanraking zijn gekomen met het fenomeen
"Cobra", waarna de fascinatie alleen nog maar toegenomen is. Op de decembershow
in Essen (Dld) 1996 ongeveer twee uur gekwijld om de diverse Cobra-replica's, daarna eens op bezoek geweest bij Martin Born in Lelystad en Herman Eshuis in Hardenberg, en uiteindelijk de knoop doorgehakt en een Pilgrim Sumo bouwpakket aangeschaft. Langzaamaan aan het bouwen gegaan, (hollen en stilstaan zal jullie ook wel
niet vreemd in de oren klinken). Twee jaar geleden het stadium bereikt van rijdende
maar nog af te werken auto en zelf iets te weinig kenteken-initiatief genomen.
(andere prioriteiten weet je wel....) Affijn, nu, nieuwe vriendin, nieuwe kentekenpogingen en goede hoop. Wel weer een hoop werk op de hals gehaald, bij de kentekening
pas wordt definitief welk blok voor slijtend rubber gaat zorgen. Nu dit moment zich
aan schijnt te dienen, heb ik toch besloten voor een 8-plopper te kiezen, alhoewel dit
voor het (standaard) vermogen/kg. nog niet veel uitmaakt, ook de 2.9 V6 bleek vorig
jaar prima in staat om buurman's hond naar de eeuwige jachtvelden te verhuizen.
(weinig schade aan de "verhuiswagen" overigens) Nee, die kippe(n)vel trekkende,
broekspijp wapperende sound heeft me hiertoe doen besluiten. However, tijdens de
jaarvergadering ben ik met algemene instemming der aanwezigen (zoals dat zo mooi
heet) gekozen in het bestuur 2002, met nog nader te bepalen functie. Tijdstip daarvoor was de eerste bestuursvergadering, waarbij ik per ongeluk liet vallen thuis hetzelfde telebankier programma te gebruiken, welke opmerking voldoende was mij tot
penningmeester van onze club te benoemen. Deze taak zou te combineren moeten
zijn met mijn werk, waarvoor ik ook nogal eens een weekje van huis ben. Ofschoon ik
dus niet speciaal financieel onderlegd ben, lijkt het me erg leuk wat meer voor de club
te doen dan voorheen. Bovendien moet ik mijn voorganger, Pim Kuijper, een groot
compliment maken met de organisatie en het beheer van de financiële back-up van
de club, dit maakt het voor mij ongetwijfeld een stuk eenvoudiger om deze taak voort
te zetten! Bovendien wil hij als help-desk fungeren, mocht het nodig zijn. Verder heeft
de clubstand (voorlopig?) onderdak gevonden in mijn schuur, waarbij het transport
vanuit Oosterhout naar Dronten nog wel enig angstzweet veroorzaakte. Natuurlijk
stormde het die Februarie-zaterdag, en vlak bij huis zie ik in de buitenspiegel het achterspatbord van de clubcobra zeker een halve meter naar buiten en omhoog zwaaien
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Ik weet nu ook dat er voor mij geen carrière is weggelegd is in het polyester vak.
Wat een gedoe met die matjes en het gesop met hars om het er een beetje netjes in
te krijgen. Wat je op het tweede en derde plaatje ziet is zelf op maat gemaakt, dit
word er door de fabriek niet bij geleverd. Dit zijn gewoon grote gaten naar de binnenkant van de body. Ook die bijgeleverde binnenschermen voor de voorkant zijn
op zijn minst gezegd niet afgewerkt. Je moet er nog heel wat afhalen om ze een
beetje passent te krijgen maar die kan ik er nog steeds niet in maken omdat de uitlaatspruitstukken er nog steeds niet zijn.
Afwerking
10-03-01
Wel wat kunnen we nog doen?
Laat ik maar een gril gaan maken, ik heb een idee opgedaan bij een andere cobra
wat ik wel erg mooi vond.

Ik heb in mijn keuken de handgrepen zelf gemaakt van RVS rond 11 mm en daar
had ik nog twee stukjes van over, dus die heb ik in de draaibank verwerkt tot de
twee staanders. Ze zijn verbonden met elkaar door een M6 draadeind wat door de
staanders loopt. De RVS strips heb ik laten knippen en zetten door het al eerder genoemde bedrijf "Van Dijk Inpijn". En wala a gril is born, weer een stukje werk om
trots op te zijn. Ook de koplampen, knipperlichten en overriders maken het plaatje al
een stuk completer en het begint steeds meer op een cobra te lijken. Het is leuk en
het bespaard geld om dingen zelf te maken, zoals de binnenbekleding van de deur.
Je kan een plaatje kopen bij Pilgrim en die kost je dan bijna F50,- piek of je maakt
hem zelf uit een plaatje triplex van de gamma van een tientje en daar haal je er
twee uit.

Wat kan ik nog meer doen?
De mal naden eruit schuren en poetsen, kanonnen wat een teringwerk is dat zeg.
Dit is wel een nadeel van een gel coat, het is een stuk makkelijker om hem naar de
spuiter te brengen en te zeggen wat voor kleur die moet worden. Als je van plan
bent om er zelf een te bouwen bedenk van te voren wat je wilt dat kan een hoop
werk besparen.
Deel 3 in Paper Snake 2-2002
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SHOWROOM

OPEN EN BLOOT

Te koop:
Professioneel gebouwde Cobra, bouwjaar 1992
Motor:
•
Chevy 5,7 ltr
•
Cilinderkoppen geflowed
•
Gas en Benzine
•
4-versnellingsbak

Welkom in het nieuwe Cobraseizoen. Wij vangen dit jaar aan met 3 nieuwe bestuursleden. Onze nieuwe clubsecretaris is Henryk Brinksma en onze penningmeester is Theo Weespoel. Gert van Beek heeft een compleet nieuwe taak op zich
genomen: hij is de leider van de technische commissie. Een andere nieuwe functie:
vice-voorzitter, heeft Piet Wijn op zich genomen. Hij blijft ook evenementencoördinator.

Carrosserie:
•
Kleur: racing green
•
Interieur: groen connolly leer in combinatie met alcantara
•
Notenhouten dashboard
•
Race gordels
•
Side pipes

Wat gaan wij doen?
Onze www.cobraclub.nl website wordt vernieuwd. Gert zal technische artikels
schrijven voor de Paper Snake en de website. Kijk naar de vernieuwde lijst van
2002 activiteiten en noteer de data voor de interessantste evenementen in het binnen en buitenland.

Chassis:
•
Dax
•
Jaguar wielophanging
•
Spaakwielen, voor 215, achter 255
•
Banden BF Goodrich Comp T/A VR

Wie willen in september met ons rijden op het oude circuit Goodwood in Engeland?
Laat mij van u horen. U zult er gratis accommodatie krijgen bij familie en vrienden
van ons.

Vraagprijs € 25.000,-.
Voor meer informatie:

Een paar ritten zijn nog niet opgezet. Wie weet een interessante route voor onze
Cobra’s? Zendt a.u.b. een mailtje met een voorstel naar Piet Wijn.

Michel van der Tak
Tel
070-3522457
Mobiel
06-20352670

Onze Cobra is nog steeds niet helemaal klaar. Maar ik probeer hem in april klaar te
hebben, zodat wij met onze Cobra weer een heel Cobraseizoen kunnen meemaken.
En nu maar duimen voor mooi weer!
Laat eens iets van u horen. Ik ben altijd te bereiken.
Tel: 072-5814470,
Fax: 072-5814473
E-mail: swiftysnakers@quicknet.nl
Mobiel: 0627-057953
De Cobragroeten van

Bob Swift
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PAPER SNAKE

REDACTIONEEL

HET OFFICIËLE CLUBBLAD
VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND

Eindelijk, het nieuwe seizoen staat weer voor
de deur. Op 7 april is de eerste pubmeeting
samen met leden cq mede-Cobrafielen weer
een feit. Voor sommigen was het winterseizoen wellicht wat te kort omdat ze de werkzaamheden nog niet hebben afgerond, voor
sommigen eindelijk weer het begin. We hebben de laatste weken al verschillende mooie
weekenden gehad met prachtig toerweer en
die zullen hoop ik nog velen volgen. Dat het
een goed jaar wordt is al zeker want het is dit
jaar een bijzonder jaar voor de Cobraclub.
We bestaan 10 jaar en dat is natuurlijk een
heel goede reden voor een feestje.
Dit lustrum wordt gevierd op 2 november.
Er zijn al enkele ideeen over de lokatie en
aktiviteiten maar we willen ook uw ideeen horen. Wie weet komt u met een beter idee.
Wie iets weet kan kontakt opnemen met Piet,
onze evenementenman.

10e jaargang No.1 April 2002
Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057,
Giro bank 1068635
Voorzitter:
Bob Swift

tel 072-5814470

Secretaris: Henryk Brinksma
Husselmansgoed 50
3863 BX Nijkerk

tel 033-2464802
fax 033-2465452

Evenementencoördinator:
Piet Wijn

tel 072-5062429

Penningmeester:
Theo Weesepoel

tel 0321-381269

Redactie: Mickel Goossens
Weteringstraat 14
5612 GX Eindhoven
Technische c ommissie:
Gert van Beek

tel 040-2692528
fax 040-2570242
tel 0114-635010

Paper Snake
Oplage 275 exemplaren

Losse nummers € 1,15

Contributie € 45,50 inschrijfgeld € 11,50
Kopij: Gaarne bij artikel meerdere foto’s (bij voorkeur zwart /
wit) meesturen waarmee wij het geheel kunnen v erfraaien.
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**

€ 350,€ 280,€ 170,€ 95,€ 80,€ 50,-

*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
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 oktober vanaf 14.00 uur.

Restaurant La Place
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5314644

Met behulp van 3 nieuwe bestuursleden denken we de komende tijd onze club wel te
kunnen bestieren. We hebben afscheid genomen van Egbert (secretaris) en Pim
(penningmeester). Deze functies worden
vanaf dit jaar vervuld door resp. Henryk
Brinksma en Theo Weesepoel. Over onze
nieuwe bestuursleden leest u verderop.
Tevens hebben we een nieuwe functie binnen het bestuur en wel die van de Technische commissie. We hebben met z’n allen
behoefte aan meer technische tips cq een
vraagbaak. We hebben daarvoor Gert van
Beek benoemd. Gert gaat ons voorzien van
de nodige technische artikelen die we de
laatste tijd niet zo veel hadden.
Ik wens u een goed Cobraseizoen 2002.
Mickel Goossens
Inhoudsopgave:
Even voorstellen, Theo en Henryk
Notulen jaarvergadering
IJsselmeerrit
De geboorte van een nieuwe Cobra
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Copijdata Paper Snake voor 2002
Paper Snake 2 29 april
Paper Snake 3 3 juni
Paper Snake 4 15 juli
Paper Snake 5 2 september
Paper Snake 6 2 december
Papersnake 1-2002

COBRALIA
Als Cobra-liefhebber verzamelt u wellicht vele zaken die met Cobra’s te maken hebben.
Om uw collectie uit te breiden heeft de Cobra club verschillende hebbedingetjes in
de verkoop.
Poloshirt met geborduurde Cobra-sportscar logo
in de maten M, L en XL; in de navolgende kleuren:
Geel met groen logo;
Kobalt met geel logo;
Wit met blauw logo;
Jade met wit logo.
Windbestendige donkergroene paraplu met
gele Cobra-snake en houten handvat.
Cobra manchetknopen per paar
Cobra Dasklem incl knoopsgatpin
Calender/clock/calculator

Leden

Niet-leden

€ 12,-

€ 16,-

€ 12,-

€ 16,-

€ 12,€ 7,€ 7,-

€ 16,€ 10,€ 10,-

Cobra mousepad voor u of uw vrienden
CCN spons, een noodzakelijkheid in Nederland
CCN mesje

€ 5,€ 0,50
€ 1,50

Een Cobra-brillekoker, zwart of goudkleurig
Cobra CD-rom met honderden foto’s, tekeningen en geluiden

€ 5,€ 7,-

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:
Theo Weesepoel
wetpool@noknok.nl
0321-381269
Bob Swift
&
Theo Weesepoel
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