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,-

fl 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 goudkle urig
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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AUTO

ES HUIS

VOOR UW COBRA EN SUPER 7
HANDELSSTRAAT 51

7772 TS HARDENBERG

TEL.0523-262626
FAX 0523-272010
www.autoeshuis.nl
EU import van de Superformance Cobra en Super 7

PAPER SNAKE

REDACTIONEEL

HET OFFICIËLE CLUBBLAD
VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND

We hebben een paar mooie dagen achter de
rug. Bloesemrit, Pubmeeting juni en de rit
van Anton Peters. Stuk voor stuk geslaagde
dagen met goed weer en goede belangstelling. U kunt vrijblijvend aan ritten meedoen,
aanhaken en onderweg eventueel ook afhaken. Pubmeetings worden over het algemeen goed bezocht. Om nog meer belangstelling op te wekken willen we proberen om
vaker een ritje gaan maken tijdens zo’n pubmeeting.

10e jaargang No.3 Juni 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 commissie:
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 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:

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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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

De hoeveelheid kopij valt me dit jaar goed
tegen. Naast de vaste ingezonden stukken
van de voorzitter en de evenementen heb ik
Een aankongiging van een rit gehad en een
stukje van de secretaris. De rest heb ik zelf
moeten maken. Het maken van de Paper
Snake kost nogal wat tijd en zeker als ik zelf
ook nog een aantal stukken moet schrijven.
Ik wil dan ook in de toekomst bezoekers
gaan vragen of dat iemand een stukje wil
schrijven zodat ik niet alles zelf moet doen.
Iedereen heeft het druk, weinig tijd maar het
is wel de bedoeling dat de Paper Snake voor
en door de club wordt gemaakt en niet alleen
door een klein groepje.
Zoals u zo zult zien, staat er een ander hoofd
boven Open en Bloot. Dit is onze welbekende en/of beruchte Piet, evenementencoordinator cq vice-voorzitter. Onze voorzitter genoot van een welverdiende vakantie en had
zodoende geen gelegenheid tot het vullen
van zijn vaste pagina.

Mickel Goossens
Inhoudsopgave:

Blz.

De geboorte van een Cobra deel 3
Aankondiging Drentherit
Rechtzaak Caroll Shelby
Bloesemrit
Pubmeeting Juni
Betuwerit

6
11
17
18
20
24

Copijdata Paper Snake voor 2002
Paper Snake 4 15 juli
Paper Snake 5 2 september
Paper Snake 6 2 december
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OPEN EN BLOOT

Terwijl ik dit zit te schrijven begint net op Discovery Channel de zoveelste aflevering van het
programma A car is born, een documentaire over het bouwen van een Pilgrim Cobra.
Erg interessant, om te zien waar anderen ook tegenaan lopen, net zoals het ons allen die
zelf gebouwd hebben, is vergaan.
Wij hebben het overigens ook geweten dat dit programma op de televisie te zien is
(geweest), want de interesse om zelf een Cobra te bouwen is erg groot, vele telefoontjes en
mails van geïnteresseerden bereikten ons en kwamen ook op de laatste Pubmeeting een
kijkje nemen.
Er zijn inmiddels heel wat nieuwe leden die zich hebben aangemeld als lid, echter door wat
technische problemen omtrent het penningmeesterschap, de nieuwe penningmeester
moest voor zijn werk lange tijd naar het buitenland, hebben deze nieuwe (kandidaat) leden
nog geen bericht gekregen over het lidmaatschap. Deze problemen zijn eind juni opgelost.
Het spijt ons erg dat het zo heeft moeten lopen, waarvoor onze oprechte verontschuldigingen.
De laatste rit de Bloesemrit, uitgezet door Pim en Marijke Kuijper, is onder uitstekende
weercondities verreden met een groot aantal deelnemers en een ontzettend mooie tocht,
ondanks de bloesem die reeds weg was.
Die laatste Pubmeeting begin juni, welke zeer goed bezocht is, zijn we met een aantal Cobra’s via een leuke route, hartelijk dank Adrie en Metha, naar Almere gereden waar het kasteel Almere, van Tijs en Gerda Blom gebouwd wordt, u weet wel een replica van het kasteel
te Hargimont in de Belgische Ardennen waar we eind september heengaan.
De rit die op 9 juni stond gepland en uitgezet door Anton en José Peters is inmiddels verreden in en om de Betuwe.

Via Amerongen komen we over de Amerongse Berg en zo rijden we dan ook Veenendaal binnen en vervolgens Rhenen. Blijkbaar zijn veel Medelanders op het lumineuze idee gekomen om met dit mooie weer eens een familiebezoek af te leggen bij
Ouwehands Dierenpark. Als we eenmaal de drukte uit zijn gaat het gaspedaal weer
richting bodem en beginnen we aan de beklimming van de Grebbenberg. Na het abseilen komen we in Wageningen terecht en net voorbij Wageningen staat een Caferestaurant. We kunnen de auto’s recht voor het terras parkeren en we speoden ons
naar het terras waar vriendelijk mensen ons op staan te wachten. Na de lunch komen we via een mooie omgeving met leuke huizen langs Oosterbeek. Waarna we
ook door Heveadorp komen, u welbekend door de karakteristieke huizen in Engelse
stijl. Erg leuk om te zien en we stoppen
even midden op de weg om een foto te
maken. Over de A50 steken we de NederRijn over en vervolgen daarna onze tocht
weer over de binnenwegen. Dijkjes en
smalle weggetjes zorgen ervoor dat we
weer richting Dodewaard en Opheusden
rijden. Als we tenslotte het terrein oprijden
van Anton en José Peters kan Anton het
niet laten om naast de andere strepen er
weer twee verse bij te zetten. Natuurlijk na
de rit weer even op het terras en dan gaan
de eersten weer naar huis. Samen met
Pim en Jos krijg ik nog een showtje te zien
op TV waar Anton zijn oude banden even opmaakt door het rechterpedaal eens stevig intrapt. Het gevolg is een paar dikke zwarte strepen, een hoop rook en muziek
van de brullende 454. Ook demonstreert Anton nog even dat je een Cobra ook kunt
gebruiken als bladblazer door op de oprijlaan de Cobra van jetje te geven. Als gevolg van de wervelwind die uit de sidepipes komt wordt alle vuil inderdaad een eindje verplaatst. Dan komt er ook nog een sprintje rechtuit. Op het moment van gasgeven komt de neus omhoog en komt de Cobra als een raket van zijn plaats. Leuk
filmpje. Vooral als de het orkest wat voorin de Cobra zit over een surroundinstallatie te horen is.
Mickel Goossens

Dan de volgende rit 14 juli belooft een hele mooie Drentherit te worden uitgezet door Egbert
en Tineke de Boer-Roemeling (zie voor bijzonderheden verderop in dit blad).
Verder 8, 9 en 10 augustus wordt door de Duitse club in samenwerking met de Engelse
club een OldTimer Grand Prix op de Nürburgring in Duitsland gehouden, waar wij natuurlijk ook acte de Présence zullen geven. Meer bijzonderheden ontbreken op dit moment
nog, maar noteer dit alvast in uw agenda.
Even over het tweede lustrum wat we, hopenlijk samen met u, gaan vieren bij het Den Hartoghs Ford museum. Misschien is het aan uw aandacht ontsnapt of bent u gewoon vergeten
u aan te melden, of misschien is er wel een andere, zeer goede, reden om niet te komen,
laat het ons even weten, dan weten wij waar we aan toe zijn.
Vele Cobragroeten,
Piet Wijn
Evenementencoördinator en Vice voorzitter
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COBRARIT
Het wordt saai maar het was afgelopen zondag alweer een mooie zonnige dag.
Vandaag staat de rit van Anton Peters op stapel en dat betekent dat we ons dus
met z’n allen naar Opheusden moeten begeven. Op de aankondiging van de rit
staat dat het verzamelen is tussen 10 en 11 uur. Ik vertrek om half 10 en ik denk er
ongeveer een uurtje op te rijden. Echter, hoe dichter ik bij Opheusden kom, hoe
zwaarder mijn rechtervoet wordt. Als ik Opheusden inrijdt zijn er krap 45 minuten
verstreken dus ik ben op tijd voor een praatje en koffie. Anton z’n Cobra staat al buiten en Anton staat te praten met (aspirant) leden. Ik hoor weer iets en ja hoor, Piet
en Patrick komen aanrijden samen met Aart. Eigenlijk moet ik zeggen Patrick en
Piet want Piet is vandaag naar de passagiersstoel verbannen. Patrick rijdt vandaag.
Even la ter komt Pim aanrijden met in z’n kielzog Jos van Strien. Natuurlijk even
groeten en even later komen ook Adrie en Metha. Voor de rit aanvangt wordt er natuurlijk koffie geschonken en een plakje cake.

Tijd voor vertrek. Piet rijdt dus met Patrick mee, De al bijna 14 jarige Petra, dochter
van Anton en José, rijdt met hem mee, Jos rijdt met Pim mee, Adrie en Metha rijden
samen en, ik zij de gek, rij weer met Aart mee. Eerst nog even wat foto’s maken en
dan zijn we natuurlijk weer als laatste weg. Het zou een toerrit worden maar Aart
moet het eerste stuk toch aardig doorrijden om bij te blijven. We rijden vanaf Opheusden naar Kesteren en zo over smalle dijkjes en weggetjes naar de pont over de
Rijn bij Eck en Wiel. Als we met droge voeten aan de overkant komen komen we al
vrij snel langs Kasteel Amerongen.
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De geboorte van een nieuwe Cobra-3

Nadat we boven alles hebben gezien gaan we weer naar beneden en ik kan u vertellen dat ik nu geen tussenstop hoefde te maken om foto’s te maken. Na nog even
op de binnenplaats te hebben gestaan , is het tijd om het kasteel weer te verlaten.

Afwerking
20-3-01
Ook is het soms best verstandig om een beetje geduld te hebben, ik kwam er achter
dat het luchtfilter niet paste toen ik de motorkap gemonteerd had. Geen nood gewoon een andere komen wand ik had de oude al aan een collega verkocht voor op
een Mustang. Ik had mijn oog al laten vallen op een mooi Edelbrock filter wat een
stuk kleiner was. Die moet vast passen, ik had niet echt veel keus, dus maar eens
rond gebeld maar die was in Nederland niet op voorraad. Was wel te bestellen voor
F245,- en dat zou een aantal weken duren.

De gastheer: Tijs Blom

Kasteel Almere in aanbouw

Ik vond dat het een stuk sneller kon als je dat via het internet bestelde in Amerika.
Zo dan een filter besteld bij Summit Racing voor maar 53 dollar. Geen geld voor die
prijs dacht ik nog. Maaaaar toen kwamen er nog handeling and shipping kosten bovenop de vervoerskosten. En toen ik het filter eenmaal in huis had kon ik er nog
eens F65 piek invoerrechten en BTW over betalen. Al met al was ik dus een F170
piek meer kwijt dan als ik het in Nederland had besteld en een poosje geduld had
gehad. En het mooiste komt nog HIJ PASTE NIET. Heb ik hart van de onderkant
van het filter eruit moeten slijpen en het geheel vijf cm uit het midden moeten plaatsen om het in de luchthapper te laten passen.

Nog even buiten nakletsen en dan is het weer tijd om huiswaarts te keren.
Ik wil Tijs en Gerda Blom bedanken voor de gastvrijheid. Het wordt vast en zeker
een prachtig kasteel en we hopen dat we nog een keer terug mogen komen.
Onderweg nog even gestopt bij een tankstation om wat te drinken en daar was ook
wat moois te zien. Bij het tankstation stonden enkele Rolls-Royces en er kwamen er
in korte tijd tientallen voorbij. Vast ook ergens een bijeenkomst geweest.
Mickel Goossens

Fotoboek op onze website
Een wijze les kan hieruit getrokken worden, HEB EVEN GEDULD dan hoef het niet
zoveel extra te kosten.
1-4-01
Maar goed gewoon verder met de bouw en aangezien ik nog steeds op onderdelen
zit te wachten ben ik maar met de bedrading en de achterkant begonnen.

Beste Cobra eigenaars,
Onze club heeft in het verre verleden getracht een fotoboek te maken van de alle
Cobra’s van de clubleden. Helaas is dit niet goed gelukt, er zijn toen maar een paar
foto’s ingezonden. Het idee is geboren, om nu het fotoboek op internet te zetten.
Hierbij doen we opnieuw een OPROEP OPROEP OPROEP om van je Cobra een
mooie foto te maken en op te sturen. Ben je nog bezig met het bouwen, dat maakt
niet uit. We zijn ook blij met een foto zoals je toekomstige Cobra er nu uitziet. Uit privacy overwegingen zullen we alle kentekens op internet onherkenbaar maken.
Stuur je foto, met je naam, adres en emailadres naar het redactieadres; t.a.v. M.
Goossens, Weteringstraat 14, 5612GX Eindhoven.
Bij voorbaat dank
Webmaster, Albert Vooren
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Na de kelder kunnen we naar boven, de toren in. Als geoefend atleet (Ahuum!!) is
dat natuurlijk geen moeite voor mij maar de toren was 40 meter hoger dan ik dacht
en zodoende moet ik dus onderweg even een verdieping aandoen om even uit te
puffen met als smoesje dat ik als fotograaf natuurlijk wel foto’s van het complex
moet hebben. Hieronder dan ook enkele bewijzen van mijn conditie.

Gezien ik van oorsprong elektromonteur ben is het mijn eer te na om een draadboom te kopen natuurlijk. Her en der wat draad geregeld en proberen wat logica te
vinden in de bediening van de stuurkolomschakelaars. Hier scheiden de wegen zich
van een elektromonteur en die van een ontwerper van de auto bedrading. Het valt
niet mee om de logica te achterhalen van die gasten maar met een paar extra relais
komen we een heel eind.
Na een weekje flink prutsen zit de bedrading er zo goed als in en is het weer wachten op onderdelen om het dashboard te kunnen maken.

Dit zijn geen modelauto’s maar Cobra’s van 57 meter hoogte bekeken.

De bekleding is nu aan de beurt, een mooi stukje vloerbekleding gekocht en passen
en meten geblazen. Natuurlijk is er ook wat isolatie aan vooraf gegaan door er veel
anti dreun plaatjes in te plakken. Het ziet er gelijk weer een stuk afgewerkter uit als
als er een tapijtje in zit. Alhoewel het nog niet klaar is want ik moet er nog netjes wat
randen aan laten naaien.

Bijna klaar

De in aanbouw zijnde bijgebouwen

Met z’n allen op de bovenste verdieping

15-4-01
Eindelijk zijn er weer wat spullen binnen. Ik heb de verkoper van Sumo's in België
zo ver gekregen dat hij de spullen die ik in Engeland bestelt voor mij mee neemt.
Die gast zit vlak bij Antwerpen dus dat is voor mij niet zo ver en hij hoeft er niets
voor te hebben (een echte Belg, makkelijk en aardig).
Natuurlijk was het niet snel te vinden maar ze spreken daar nog Nederlands. Eenmaal gevonden voldeed het aan alle verwachtingen die je van een Vlaamse kit car
bouwer zou hebben. Een schuur vol met auto's en onderdelen wat een uitstraling
heeft van een georganiseerde rotzooi. Her en der staan een paar cobra's waar allemaal aan gewerkt word als er zin en tijd voor is. Mijn spullen staan in het magazijn
cq kantoor wat alleen te bereiken is door een nauw paadje tussen allerlei onderdelen door. Met een doosje onderdelen een een voorruit weer op weg naar Nederland
hopend dat ik het zal halen, ik trapte daar ineens door mijn rem van mijn Saab
heen. Na een paar keer pompen deed hij het weer, zal wel een vuiltje geweest zijn.
De zelfde avond werd de ruit gemonteerd en de bijbehorende attributen als windvangers en spiegels. Alles viel die week op zijn plaats, de stoelen waren binnen het
tapijt gefestonneerd door de schoenmaker dus we konden weer een flinke vordering
maken.

Het uitzicht op de bovenste verdieping

Na een gesprek met Tijs Blom blijkt dat we als één van de weinigen bovenop mogen komen. Als het kasteel klaar is dan wordt deze verdieping ingericht als vogelvertrek voor o.a. de torenvalk en uilen. De vogels worden dan door middel van camera’s geobserveerd en is dan verboden gebied voor mensen.
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Poetsen van de mal naden dan maar, eerst met P500 schuurpapier de grootste naden vlak schuren dan met P1200 glad maken.

Dan moet het weer gaan glimmen door eerst grofweg te polijsten met commandant
3 en daarna met commandant 4 tot de schuurkrassen niet meer zichtbaar zijn. Het
is een hondenbaan maar het moet ook gebeuren. Nu is het alweer wachten op onderdelen, zoals tellers, sensoren en uitlaatspruitstukken en dan is het einde al aardig in zicht.

Mooi niet dus want we gaan naar Almere. Adrie en Metha voeren de groep aan en
met 16 Cobra’s en de Red Bull (bijna een file) zetten we koers richting Almere. Ik
kan met Henk-Jan van Manen meerijden. Hij vertelt dat hij rally’s rijdt in Europa en
rijdt dan zo’n 3000 km per rally en dat 5 a 6 keer per jaar. Ook deze auto heeft er
een prachtig geluid inzitten. Dat wil ik ook bij mijn toekomstige Cobra. En met zo’n
geluid heb je natuurlijk geen radio nodig, gewoon een keer gasgeven en je hebt een
heel orkest. Als we in Laren rijden zijn we reeds 5 a 6 auto’s kwijt. Die gaan bij een
stoplicht rechtdoor in plaats van dat ze afslaan. Met de overgebleven groep rijden
we door het groen van Laren, Blaricum, Huizen, Naarden, Naarderbos, stukje sne lweg en tenslotte komen we bij de toegangsweg van Kasteel Almere. We rijden tot
de poort en zien daar dat de verloren zonen en dochters terecht zijn en wachten
daar tot de poort wordt geopend. Als je de poort doorbent heb je een geweldig uitzicht op het kasteel. We rijden dan vervolgens over de paden naar het kasteel en
kunnen daar de auto’s kwijt. Daar staat onze gastvrouw Gerda en gastheer Tijs ons
reeds op te wachten. We krijgen allen een veiligheidshelm en dan kunnen we naar
binnen. Met een top van 60 meter wordt het kasteel in Almere wel ietsje groter dan
het origineel in de Ardennen.

24-4-01
Zo het bekleden van de deurpanelen is ook gebeurd. Helemaal niet slecht gelukt al
zeg ik het zelf. Het leuke is dat in de tijd toen ik de houten plaatjes gezaagd had ik
nog niet op de hoogte was van het feit dat deze body een exacte kopie is van een
echte cobra. Zoals de meeste liefhebbers natuurlijk weten zijn de originele cobra's
met de hand gemaakt dus er zat nogal eens een schoonheidsfoutje in. Wat dus resulteerde in het feit dat BV de ene deur 1½ cm langer is dan de andere. Ik heb twee
dezelve plaatjes gemaakt en de ene paste dus beter dan de andere, mar ja het is
een met de hand gebouwde auto moet je maar denken. Verder zijn er nogal een
aantal kleine niet geheel symmetrische punten aan de grill BV.
Ga ook maar eens kijken bij de Nederlandse cobra club, daar staat een leuk verhaal
over het ontstaan van de cobra.
Het poetsen zit er gelukkig op, en het eindresultaat is geheel niet slecht. Het bijwe rken van de gel coat is redelijk makkelijk, een beetje verharder erbij anders duurt het
zo lang voordat het droog is (uit eigen e rvaring geleerd) bijtippen glad schuren weer
polijsten en klaar.

Het goede nieuws wat ik vandaag kreeg was dat mijn onderdelen eindelijk binnen
waren en gemaakt waren en de belofte was dat ze spoedig opgestuurd zouden worden.
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Kasteel Ardennen

Kasteel Almere

Als we binnenkomen, gaan we eerst naar de binnenplaats. Vervolgens gaan we
naar de kelder waar onder andere de sauna, whirlpool en het zwembad komen.

Op de binnenplaats

Het zwembad in de kelder
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PUBMEETING SPECIAAL
Het is aangekondigd in de vorige Paper Snake. De pubmeeting van juni wordt een
speciale pubmeeting. We gaan met de pubmeeting va n juni een bezoek brengen
aan het in aanbouw zijnde Kasteel Almere van Tijs Blom, een kopie van het ons
welbekende kasteel in de Ardennen, Hargimont. Wederom een zonnige dag zodat ik
in een opperbeste stemming was. Ik heb afgesproken met een paar vrienden die
mee zouden gaan. Rond 13.00 uur is het dan zover, ik hoor gerommel in de straat.
Een bekend geluid dat afkomstig is de Red Bull, een Chevrolet Camaro Convertible
met 5,7 ltr V8 met een bijzonder lekkere sound. Ampy en Monique staan me op te
wachten en na even de nodige spullen ingeladen te hebben zetten we koers naar
Laren, met open dak natuurlijk. Ik merk op dat Laren eigenlijk helemaal niet ver van
Eindhoven is, slechts een paar stoplichten scheidt Eindhoven van Laren. Na die
stoplichten komen we in Laren en daar staan al 9 Cobra’s.

Beloftes, maar nakomen ho maar. Waar ik het meest moe van word is iedere keer
weer de smoes van we hebben de onderdelen niet. Ze denken in Engeland zeker
dat iedereen er twee jaar over doet om een cobra te bouwen. Maar ik heb dan eindelijk de tellers binnen dus het dashboard begint al vorm aan te nemen.

Nu alleen nog wat verzinnen om erop te plakken.

Klaar !!!
18-5-01
Niet te geloven, de spruitstukken zijn binnen. Helpt het toch als je eens een keer
goed gaat zitten klagen en gaat dreigen dat je ze anders wel ergens anders gaat kopen. Maar!! natuurlijk is er weer een maar aan dit verhaal. De ruimte tussen het li nker spruitstuk en de voorwielophanging is wel minimaal en ze kwamen er ook niet
helemaal naar mijn zin uit de body wat dus betekende dat ik ze alsnog moest verlassen.

We beginnen natuurlijk met het begroeten van de mede-liefhebbers. Natuurlijk gaan
volgens de beste tradities weer de kappen open en wordt er weer naar de weer
mooier gemaakte krachtcentrales gekeken. Kees Molenaar laat zijn nieuwe aanwinst zien, in de vorm van een nieuw motorblok. Het was een 5,7 liter maar met wat
noeste arbeid heeft hij er een stroker-motor van gemaakt. Na weer de nodige foto’s
te hebben gemaakt voor de collectie en om de Paper snake weer te kunnen illustreren kan ik dan ook een drankje gaan haken, denk ik.

Na een zaterdagje noest prutsen was het resultaat toch daar, een cobra met uitlaten. Natuurlijk moest het geluid getest worden en dat heb ik voor de liefhebbers gelijk maar opgenomen zodat zij er ook van kunnen genieten en je hebt het al gehoord
toen je deze pagina opende. Wat ik er wel nog even bij wil vermelden is dat hij alleen maar stationair is afgesteld en verder niets, dus de carburateur uit de doos gehaald erop geschroefd en starten.
Ook is het oplettende oog opgevallen dat de montage van de ruitenwissers veranderd is. Als je ze net zoals bij een mini monteert dan zit je als bestuurder tegen een
half schoongeveegde voorruit aan te kijken. Door de wheelbox om te draaien krijg je
een beweging de andere kant op en door dan ook de wissers aan te passen verkrijg
je als bestuurder een vrij zicht. De tip voor cobrabouwend Nederland.
Als iemand vragen suggesties of ideeën heeft, schroom niet en mail mij.
Ik zou het leuk vinden als mensen die ook ervaringen hebben met het bouwen van
een Cobra, en daardoor handige tips bezitten, deze op mail te willen zetten.
Wellicht kan ik daar een leuke toevoeging of pagina van maken waarmee we toekomstige bouwers kunnen helpen.
kees.molenaar@wxs.nl
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Helaas

geen Cobra’s maar computers en
computeronderdelen
voor de laagste en gekste prijzen!!

Voor een prijs lijst:
•
•
•

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

Duidelijk

Kees z’n Cobra had wat wilde kuren want bij enkele kruisingen stuurde de motor zoveel kracht naar de achterwielen dat de achterkant van zijn Cobra regelmatig de
voorkant probeerde in te halen maar dankzij Kees z’n ervaring met zijn auto werden
die pogingen toch elke keer weer de kop ingedrukt.
Na verloop van tijd kwamen we voorbij Ooievaardorp en daar zaten een paar ooievaars te broeden, hoog op een paal. Nu weet ik dus waar de babytjes vandaan komen. En ik maar denken dat ze uit mama’s buik kwamen maar ze komen dus toch
gewoon uit een ei. Na een tijdje kwamen we aan bij o nze lunchplaats en konden we
na gedane arbeid, zoals u kunt zien op deze pagina’s, kon ik ook iets te peuzelen
en te drinken bestellen (niet dat ik dat nog nodig heb, maar ja voor de gezelligheid)
en na een poosje kregen we geserveerd. Een heerlijke boerenomelet met een
spa’tje viel mij ten deel. Het was overigens nog steeds mooi weer (zouden we het
verdiend hebben?) en die gele ploert aan de hemel scheen dus mooi op mijn bolleke. Naast de gezelligheid en het plezier van zo’n ritje dus ook nog een mooi gebruind koppie. Na ruim een uur was het weer tijd om op te stappen en de bloesemrit
te vervolgen. Wat ik deze keer wel miste, was de traditionele tunnel voor de heren
coureurs om de accoustische eigenschappen van hun Cobra ten gehore te brengen.
Volgende keer beter!! Na wat gehuchten kwamen we weer in de buurt van Cule mborg en vervolgens Beusichem. We hebben nog even wat nagepraat maar al gauw
gingen de eersten weer op huis aan. Het was weer een mooie en vooral gezellige
dag, zoals eigenlijk altijd tijdens een rit.
Mickel Goossens

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.

Een terugblik met Jos en Netty in het vizier

Wederom Kees, nu in vol ornaat

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
10
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Henryk (onze kersverse secretaris) en Sandra, het Voor degene die het niet geloven, we hebben
aanstaande bruidspaar, waren ook van de partij
echt op een terrasje aangelegd voor een hapje
en drankje
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COBRARIT
‘s Morgens om 7 uur op 19 mei werd ik wakker van de eerste zonnesatralen van de
dag. Op deze dag stond alweer de vijfde bloesemrit van Pim Kuijper op het program. Op het gemakje wakker worden en eerst een lekker ontbijtje klaarmaken.
Broodjes in de oven, eitje koken, een bakkie leut e n smullen maar. Na een blik op
de klok was het tijd om aanstalten te maken om richting Beusichem te rijden. Vaste
uitrusting bij elkaar geraapt en gaan met die banaan. Na een stief uurtje rijden bereikte ik de Sportveldstraat en daar stonden al een paar Cobra’s te blinken. Pim is

De oprit bij Pim en Marijke gevuld
met speelgoed

Met zo’n gezelschap wordt de Sportveldstraat
wel ineens een exclusieve straat

de laatste maanden samen met Jos van Strien druk doende geweest om een nieuwe bak te monteren en toen ook maar gelijk een aantal modificaties door te voeren
ten behoeve van de stijfheid. Als Pim nu een krik onder zijn Cobra zet gaan er twee
wielen omhoog in plaats van dat er drie op de grond blijven staan. Maar over deze
operatie volgt nog een uitgebried en geillustreerd artikel in een van de komende Paper Snakes. De vaste groep was aanwezig en dus altijd weer gezellig. Eerst even
ouwehoeren en dan voor vertrek nog even een bakkie. Nadat iedereen zijn of haar
natje op had, konden we vertrekken. Ik had weer een plaatsje gevonden bij mijn privéchauffeur Aart die overigens net zijn auto had laten spuiten. Het eindresultaat
kunt u hier zien, werkelijk prachtig. In een kolonne van 11 auto’s (9 Cobra’s, de S uper Seven van Jos van Strien en tenslotte Peter en Maartje Meijers met hun twee
zoons uit het Zeeuwse land in een Peugeot cabrio). De 5e bloesemrit was een route
samengesteld uit alle voorgaande bloesemritten.

COBRARIT
TOERRIT DRENTHE
OP ZONDAG 14 JULI 2002
Wij nodigen jullie uit om op zondag 14 juli 2002 voor de derde maal een toerrit door
het verrassend mooie Drentse land te rijden. Drenthe is uitermate rijk bedeeld aan
natuurschoon met prachtige oude dorpen. Wij brengen u door het bos, langs de
vennen, de riviertjes met hun stroomdal, over de heide, langs groene weiden en esdorpen met hun brinken en saskische boerderijen.
De route is ca. 130 kilometer lang.
We starten in Spier bij het hotel Van der Valk Spier-Dwingelo gelegen nabij de A-28,
afslag nr. 29. U bent vanaf 10.00 uur van harte welkom. Spier ligt circa 10 km ten
noorden van Hoogeveen.
Om circa 11.00 uur gaan we vertrekken. U kunt de route geheel zelfstandig rijden. U
krijgt namelijk routekaarten waarop deze tocht is aangegeven. Mocht het mis gaan,
dan kunt u altijd de route terug vinden. Ongeveer halverwege de route steken we
aan om de lunch te gebruiken.
We vervolgen onze route na anderhalf uur daar verpoost te hebben.
We sluiten om circa 16,30 uur de route af in het prachtige dorpje Dwingelo wederom
op de prachtige Brink bij Hotel Wesselink.
Vanaf dit dorp is het 8 km rijden naar de snelweg voor richtingen Hoogeveen / Zwo lle of Groningen.
Kom het prachtige Drenthe bewonderen.
Wil je deze tocht meerijden, kom spontaan naar Spier. Alhoewel een tele foontje of
fax vooraf, om ons van je deelname te verwittigen, is prettig.
Dus tot ziens op 14 juli a.s. in Spier!
Met groeten van Cobra naar Cobra
Egbert de Boer en Tineke Roemeling
Zandlust 10
9482 WJ Tynaarlo
tel. 0592-54 39 71
fax 0592-54 17 55
mobiel 06-18 96 84 51
Adres gegevens startplaats:
Van der Valk Hotel Spier-Dwingelo
Oude Postweg 8
9417 TG Spier
tel. 0593-56 28 11
fax 0593-56 26 67

Tadaaa!!!, De metamorfose van Aart z’n Cobra
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Hier gaat de Cobra van Kees er met hem vandoor
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Van de Secretaris,

Carroll Shelby and Ford Win Injunction and Final Judgement Protecting Their Trademarks

De belangstelling voor onze club is groeiende. In het begin van dit jaar stond de teller
op een kleine 160 leden. Die is inmiddels gegroeid naar 177 leden. Tegen alle verwachtingen in lijkt de interesse in ons clubje steeds groter te worden. Wellicht heeft de uitzending van ‘A Car is Born’ op Discovery Channel hieraan bijgedragen. In de serie werd
een Pilgrim Cobra gebouwd met een 5.7 L V8 Chevrolet motor.

LAS VEGAS (February 15, 2002) - In a closely watched legal case in the Federal District
Court of Massachusetts (Boston), a judge entered a final judgment in favor of Carroll Shelby, Carroll Shelby Licensing, Inc., and Ford Motor Company against Factory Five Racing,
Inc. (FFR), one of the largest manufacturers of Cobra look-alike kits. The decision, rendered
on February 11, 2002, permanently enjoins FFR from any use whatsoever of the Shelby
and Ford trademarks, or any derivatives of the trademarks. The injunction also permanently
bars FFR from making any use of all trademarks owned by Shelby or Ford in connection
with the promotion or sale of FFR's kit cars, and the parts and accessories for its kit cars.
Entry of the final judgment against FFR marks another significant victory in the ongoing efforts of Shelby and Ford to protect their rights to the trademarks associated with the famous
Cobra vehicles built by Shelby in the 1960s, including the Shelby Cobra 289, FIA 289, 427,
427 S/C, Daytona Coupe and GT350 and GT500.
As part of the judgment, FFR is prohibited from issuing any Certificate of Origin which states
or suggests that FFR's kits are replicas of any of the cars designed, engineered, built or raced by Shelby or Ford. The Judgment also imposes on FFR an obligation to immediately
send a written notice to all of its customers, builders or agents that FFR has been so permanently enjoined.
The entry of this final judgment against FFR sends a strong message to the kit car industry
that its knock-offs are not authorized by and have no legitimate connection with either Carroll Shelby or Shelby American, the recognized manufacturer of record of the legendary Cobras. These historic vehicles were raced by Ford and Shelby, and Shelby's Cobra Daytona
Coupe won the FIA World Manufacturers Championship in 1965, ending the decades-long
dominance of Ferrari and other European manufactured sports cars.
Shelby is pleased with the court's judgment, not merely because it vindicates his exclusive
rights to the Cobra and Cobra Snake Design trademarks, but, more importantly, because it
helps protect consumers in the important areas of safety and liability insurance.
"I just want to make sure that anyone buying one of these knock-off kits knows that they are
not buying a Shelby Cobra, or anything close to a legitimate replica of what we built in the
1960s," says Shelby. "Like many of these kit car builders, Factory Five takes a bunch of
used or recycled parts and surrounds it with a Cobra body. It's a classic example of the old
expression 'You can't tell a book by its cover.' I'm doing everything I can to make sure that
no one buying one of these kits thinks they are getting anything close to the quality, safety,
and protection my team worked so hard to perfect when we raced the Cobras to the World
Championship, and built a small number for use on public streets."
"I may have started out as a chicken farmer," continues Shelby, "but I learned a lot over the
years. I surrounded myself with the best people at Shelby American and got first-rate help
from Ford Motor Company. We're proud of what we accomplished, and I'm dedicated to
protecting the history and integrity of the Cobra name."
The U.S. Trademark Office has already recognized Shelby's legal rights to the body design
(trade dress) of the Shelby Cobra 427 S/C in a trademark registration approved last year.
Combined with the judgment against FFR, which protects against further infringement of the
Cobra trade names through false or misleading advertisement or the badging of unlicensed
products, Shelby wants to send a message:
"You can't steal from me and I want to protect the public from thinking that I'm associated
with any of these counterfeit kits on the market," he says. "And this isn't the end. I'm going
to keep going until my second heart gives out, but I want to warn everyone - my heart is only 45 years old." A virtually identical lawsuit brought by Shelby and Ford against Superformance is now in the process of being set for trial in the same court and before the same
judge who signed the final judgment and permanent injunction agreed to by FFR.
Located adjacent to the Las Vegas Motor Speedway, Shelby American manufactures the
latest in a long line of performance cars. It continues to make the 289 (FIA) Cobra and the
427 S/C Cobra was well as an all-new roadster, the Series I as well as being involved in
special design and engineering projects for automotive manufacturers.

Ook komen er veel vragen terecht bij de Cobra Club over het bouwen en keuren van
een Cobra. In de vorige Paper Snake stond een artikel over de SVA keuring in Engeland.
Veel van onze leden zijn bezig met de bouw of zijn van plan een kit aan te schaffen.
Aan hen zou ik willen zeggen “zorg dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint!”.
Een goede informatie bron zijn natuurlijk onze leden. Tijdens een van onze Pubmeetings kun je niet alleen de Cobra’s bekijken, maar natuurlijk ook vragen stellen aan clubgenoten over hun Cobra. Daarnaast zijn natuurlijk de bedrijven die in ons blad adverteren een goede informatie bron.
Tot slot nog even dit. Van niet iedereen is een email adres bekend. Als je een email
adres hebt en deze staat niet op de ledenlijst, geef deze dan even door, kan kunnen we
je in de toekomst nog beter van informatie voorzien.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
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EVENEMENT

Zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2002
Mooi weer maakt Autotron Zomer Oldtimerbeurs altijd tot succes
ROSMALEN – Van twee zaken is de organisatie van de populaire Autotron Zomer Oldtimerbeurs
jaarlijks altijd verzekerd. Dat is in de eerste plaats van een grote aanvoer van onderdelen en oldtimers. Daarnaast schijnt het zomerzonnetje meestal overvloedig - en dat is natuurlijk voor een openlucht-evenement altijd lekker meegenomen. Dit jaar staat de beurs voor zaterdag 24 en zondag 25 augustus op de Autotron-activiteitenkalender.

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

Sinds enige jaren heeft Autotron de Zomer Oldtimerbeurs aan het gevarieerde beurzen- en evenementenprogramma toegevoegd. En met succes, want de happening aan het eind van de maand augustus brengt vele duizenden bezoekers op de been. De beurs is bedoeld om bezitters van een historische
automobiel in de gelegenheid te stellen hun trots ook in de laatste fase van het toerseizoen optimaal
in conditie te houden. En uiteraard voor iedereen die er gewoon een gezellig dagje op uit wil in de
zomerperiode.
Op ongeveer driekwart van het seizoen komt het zelfs bij de meest degelijk gebouwde automobielen
voor dat er wat kapot gaat. Dat kan van alles zijn: een zuigerveer die het na jaren trouwe dienst voor
gezien houdt, koppelingsplaten die toch eerder "op'' zijn dan verwacht, een gescheurde radiateur, een
lek spruitstuk et cetera. Met nog enkele weken plezier achter het stuur voor de boeg zijn dat vervelende dingen die zo snel mogelijk verholpen moeten worden om mogelijk erger te voorkomen.
De Zomer Oldtimerbeurs biedt al een aantal jaren uitkomst. De organisatie verwacht het laatste
weekend van augustus zo’n driehonderd onderdelenstands op het evenemententerrein van Autotron te
kunnen plaatsen. Ook de aanvoer van auto’s mag er zijn: tweehonderd oldtimers – van wegklaar tot
“opknappers” – staan in de openlucht op een nieuwe eigenaar te wachten.
Opvallend is de renaissance van de Franse merken. Na een relatief lange periode waarin toch voornamelijk Duitse en Engelse auto's de dienst uitmaakten, beleven Peugeot en Renault een duidelijke renaissance. Deze populariteit hangt mogelijk samen met de vooraanstaande rol die de beide merken op
dit moment op de automarkt spelen.
De Spykerhal is ingeruimd voor standhouders die karrenvrachten naslagwerken, boeken, folders en
andersoortig informatiemateriaal over de meest uiteenlopende zaken betreffende het rijden in een historische auto aanvoeren. Overigens, ook wie op zoek is naar een simpel potje poets voor zijn paradepaardje is in Rosmalen aan het juiste adres.

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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Autotron verwacht eind augustus een gezellige drukte. Die verwachting lijkt alleszins gerechtvaardigd, omdat het evenement wordt gehouden op het terrein van het leukste autopretpark van Nede rland. Tal van attracties maken een dagje Autotron voor het hele gezin aantrekkelijk. Vergeet in elk
geval niet een bezoek te brengen aan AutoDome. Hierin is de unieke historische Autotronautomobielcollectie ondergebracht en worden vele facetten van de automotive branche gepresenteerd.
De Zomer Oldtimerbeurs is op zaterdag 24 en zondag 25 augustus geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Er geldt één toegangsprijs voor zowel de Oldtimerbeurs, AutoDome, SpeeloDome en het autopretpark.
Paper Snake 2-2002
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Evenementenkalender 2002

Juni
15&16
22&23
23
23
23
29&30

24 uren van Le Mans (F) Tel. +33224340242423
Historisch Weekend Den Helder Tel. 0224-541280
Grand Prix Formule 1 Nürburgring (D) Tel. +492691923060
VW sportief Circuit Lelystad
HARC Clubraces Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
Automania Six Flags Holland

Juli
5 t/m 7
6
7

British Grand Prix: Silverstone (GB) Tel. +441327857271
Oldtimer & Sportscar Event Barneveld Tel. 0341-260800
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
7
Viva Italia TT circuit Assen
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
28
Eurofestival BMW Circuit Lelystad
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
4
Vlooienmarkt op de buitenterreinen van Autotron Rosmalen
Tel. 073-5233300
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
25
Eurofestival Opel Circuit Lelystad
30&31
Grand Prix Formule 1 Spa-Francorchamps training (B)
Tel. +3287275138
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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
21&22
Mega Truck Festival Six Flags Holland
27 t/m 29 Ardennenweekend inl. Piet Wijn Tel. 072-5062429 / 0653-750223
28&29
Vlooienmarkt op de buitenterreinen van Autotron Rosmalen
Tel. 073-5233300
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`
November
2
Lustrumfeest Cobraclub Nederland
16&17
Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
17
De grootste Westerse Kitcar show op de kalender met een grootse
Cobraclub stand. Voor meer details: www.kitcar-shows.co.uk (GB)
Tel +441233 713878
December
7&8
Vlooienmarkt op de buitenterreinen van Autotron Rosmalen
Tel. 073-5233300
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

Paper Snake 2-2002

15

Evenementenkalender 2002

Juni
15&16
22&23
23
23
23
29&30

24 uren van Le Mans (F) Tel. +33224340242423
Historisch Weekend Den Helder Tel. 0224-541280
Grand Prix Formule 1 Nürburgring (D) Tel. +492691923060
VW sportief Circuit Lelystad
HARC Clubraces Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
Automania Six Flags Holland

Juli
5 t/m 7
6
7

British Grand Prix: Silverstone (GB) Tel. +441327857271
Oldtimer & Sportscar Event Barneveld Tel. 0341-260800
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
7
Viva Italia TT circuit Assen
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
28
Eurofestival BMW Circuit Lelystad
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
4
Vlooienmarkt op de buitenterreinen van Autotron Rosmalen
Tel. 073-5233300
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
25
Eurofestival Opel Circuit Lelystad
30&31
Grand Prix Formule 1 Spa-Francorchamps training (B)
Tel. +3287275138
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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
21&22
Mega Truck Festival Six Flags Holland
27 t/m 29 Ardennenweekend inl. Piet Wijn Tel. 072-5062429 / 0653-750223
28&29
Vlooienmarkt op de buitenterreinen van Autotron Rosmalen
Tel. 073-5233300
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`
November
2
Lustrumfeest Cobraclub Nederland
16&17
Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
17
De grootste Westerse Kitcar show op de kalender met een grootse
Cobraclub stand. Voor meer details: www.kitcar-shows.co.uk (GB)
Tel +441233 713878
December
7&8
Vlooienmarkt op de buitenterreinen van Autotron Rosmalen
Tel. 073-5233300
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
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SOME LIKE IT HOT
UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE GARDNER DOUGLAS 427
Een uit de racerij ontwikkeld chassis—Carrosserie deels uit sandwich kunststof delen.
Voor/achter in hoogte en demping verstelbare schokbrekers en veren.
Overweldigende prestaties gecombineerd met een formidabele wegligging.
Brandstofverbruik slechts 1 op 10 bij 110 km/h.—Motor-opties o.a. 3.9 Rover en 5.0L Ford V8.
Vijf-versnellingsbak en beperkt slipdifferentieel—getunede motoren beschikbaar voor club races.
Diverse keuzemogelijkheden van leer en kleuren.
Driedelige aluminium Image wielen en Yokohama high performance tires.
Zeer ruime bagageruimte—Soft– en hardtop zodat u heel het jaar kunt rijden.

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

Carroll Shelby and Ford Win Injunction and Final Judgement Protecting Their Trademarks

De belangstelling voor onze club is groeiende. In het begin van dit jaar stond de teller
op een kleine 160 leden. Die is inmiddels gegroeid naar 177 leden. Tegen alle verwachtingen in lijkt de interesse in ons clubje steeds groter te worden. Wellicht heeft de uitzending van ‘A Car is Born’ op Discovery Channel hieraan bijgedragen. In de serie werd
een Pilgrim Cobra gebouwd met een 5.7 L V8 Chevrolet motor.

LAS VEGAS (February 15, 2002) - In a closely watched legal case in the Federal District
Court of Massachusetts (Boston), a judge entered a final judgment in favor of Carroll Shelby, Carroll Shelby Licensing, Inc., and Ford Motor Company against Factory Five Racing,
Inc. (FFR), one of the largest manufacturers of Cobra look-alike kits. The decision, rendered
on February 11, 2002, permanently enjoins FFR from any use whatsoever of the Shelby
and Ford trademarks, or any derivatives of the trademarks. The injunction also permanently
bars FFR from making any use of all trademarks owned by Shelby or Ford in connection
with the promotion or sale of FFR's kit cars, and the parts and accessories for its kit cars.
Entry of the final judgment against FFR marks another significant victory in the ongoing efforts of Shelby and Ford to protect their rights to the trademarks associated with the famous
Cobra vehicles built by Shelby in the 1960s, including the Shelby Cobra 289, FIA 289, 427,
427 S/C, Daytona Coupe and GT350 and GT500.
As part of the judgment, FFR is prohibited from issuing any Certificate of Origin which states
or suggests that FFR's kits are replicas of any of the cars designed, engineered, built or raced by Shelby or Ford. The Judgment also imposes on FFR an obligation to immediately
send a written notice to all of its customers, builders or agents that FFR has been so permanently enjoined.
The entry of this final judgment against FFR sends a strong message to the kit car industry
that its knock-offs are not authorized by and have no legitimate connection with either Carroll Shelby or Shelby American, the recognized manufacturer of record of the legendary Cobras. These historic vehicles were raced by Ford and Shelby, and Shelby's Cobra Daytona
Coupe won the FIA World Manufacturers Championship in 1965, ending the decades-long
dominance of Ferrari and other European manufactured sports cars.
Shelby is pleased with the court's judgment, not merely because it vindicates his exclusive
rights to the Cobra and Cobra Snake Design trademarks, but, more importantly, because it
helps protect consumers in the important areas of safety and liability insurance.
"I just want to make sure that anyone buying one of these knock-off kits knows that they are
not buying a Shelby Cobra, or anything close to a legitimate replica of what we built in the
1960s," says Shelby. "Like many of these kit car builders, Factory Five takes a bunch of
used or recycled parts and surrounds it with a Cobra body. It's a classic example of the old
expression 'You can't tell a book by its cover.' I'm doing everything I can to make sure that
no one buying one of these kits thinks they are getting anything close to the quality, safety,
and protection my team worked so hard to perfect when we raced the Cobras to the World
Championship, and built a small number for use on public streets."
"I may have started out as a chicken farmer," continues Shelby, "but I learned a lot over the
years. I surrounded myself with the best people at Shelby American and got first-rate help
from Ford Motor Company. We're proud of what we accomplished, and I'm dedicated to
protecting the history and integrity of the Cobra name."
The U.S. Trademark Office has already recognized Shelby's legal rights to the body design
(trade dress) of the Shelby Cobra 427 S/C in a trademark registration approved last year.
Combined with the judgment against FFR, which protects against further infringement of the
Cobra trade names through false or misleading advertisement or the badging of unlicensed
products, Shelby wants to send a message:
"You can't steal from me and I want to protect the public from thinking that I'm associated
with any of these counterfeit kits on the market," he says. "And this isn't the end. I'm going
to keep going until my second heart gives out, but I want to warn everyone - my heart is only 45 years old." A virtually identical lawsuit brought by Shelby and Ford against Superformance is now in the process of being set for trial in the same court and before the same
judge who signed the final judgment and permanent injunction agreed to by FFR.
Located adjacent to the Las Vegas Motor Speedway, Shelby American manufactures the
latest in a long line of performance cars. It continues to make the 289 (FIA) Cobra and the
427 S/C Cobra was well as an all-new roadster, the Series I as well as being involved in
special design and engineering projects for automotive manufacturers.

Ook komen er veel vragen terecht bij de Cobra Club over het bouwen en keuren van
een Cobra. In de vorige Paper Snake stond een artikel over de SVA keuring in Engeland.
Veel van onze leden zijn bezig met de bouw of zijn van plan een kit aan te schaffen.
Aan hen zou ik willen zeggen “zorg dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint!”.
Een goede informatie bron zijn natuurlijk onze leden. Tijdens een van onze Pubmeetings kun je niet alleen de Cobra’s bekijken, maar natuurlijk ook vragen stellen aan clubgenoten over hun Cobra. Daarnaast zijn natuurlijk de bedrijven die in ons blad adverteren een goede informatie bron.
Tot slot nog even dit. Van niet iedereen is een email adres bekend. Als je een email
adres hebt en deze staat niet op de ledenlijst, geef deze dan even door, kan kunnen we
je in de toekomst nog beter van informatie voorzien.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
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COBRARIT
‘s Morgens om 7 uur op 19 mei werd ik wakker van de eerste zonnesatralen van de
dag. Op deze dag stond alweer de vijfde bloesemrit van Pim Kuijper op het program. Op het gemakje wakker worden en eerst een lekker ontbijtje klaarmaken.
Broodjes in de oven, eitje koken, een bakkie leut e n smullen maar. Na een blik op
de klok was het tijd om aanstalten te maken om richting Beusichem te rijden. Vaste
uitrusting bij elkaar geraapt en gaan met die banaan. Na een stief uurtje rijden bereikte ik de Sportveldstraat en daar stonden al een paar Cobra’s te blinken. Pim is

De oprit bij Pim en Marijke gevuld
met speelgoed

Met zo’n gezelschap wordt de Sportveldstraat
wel ineens een exclusieve straat

de laatste maanden samen met Jos van Strien druk doende geweest om een nieuwe bak te monteren en toen ook maar gelijk een aantal modificaties door te voeren
ten behoeve van de stijfheid. Als Pim nu een krik onder zijn Cobra zet gaan er twee
wielen omhoog in plaats van dat er drie op de grond blijven staan. Maar over deze
operatie volgt nog een uitgebried en geillustreerd artikel in een van de komende Paper Snakes. De vaste groep was aanwezig en dus altijd weer gezellig. Eerst even
ouwehoeren en dan voor vertrek nog even een bakkie. Nadat iedereen zijn of haar
natje op had, konden we vertrekken. Ik had weer een plaatsje gevonden bij mijn privéchauffeur Aart die overigens net zijn auto had laten spuiten. Het eindresultaat
kunt u hier zien, werkelijk prachtig. In een kolonne van 11 auto’s (9 Cobra’s, de S uper Seven van Jos van Strien en tenslotte Peter en Maartje Meijers met hun twee
zoons uit het Zeeuwse land in een Peugeot cabrio). De 5e bloesemrit was een route
samengesteld uit alle voorgaande bloesemritten.

COBRARIT
TOERRIT DRENTHE
OP ZONDAG 14 JULI 2002
Wij nodigen jullie uit om op zondag 14 juli 2002 voor de derde maal een toerrit door
het verrassend mooie Drentse land te rijden. Drenthe is uitermate rijk bedeeld aan
natuurschoon met prachtige oude dorpen. Wij brengen u door het bos, langs de
vennen, de riviertjes met hun stroomdal, over de heide, langs groene weiden en esdorpen met hun brinken en saskische boerderijen.
De route is ca. 130 kilometer lang.
We starten in Spier bij het hotel Van der Valk Spier-Dwingelo gelegen nabij de A-28,
afslag nr. 29. U bent vanaf 10.00 uur van harte welkom. Spier ligt circa 10 km ten
noorden van Hoogeveen.
Om circa 11.00 uur gaan we vertrekken. U kunt de route geheel zelfstandig rijden. U
krijgt namelijk routekaarten waarop deze tocht is aangegeven. Mocht het mis gaan,
dan kunt u altijd de route terug vinden. Ongeveer halverwege de route steken we
aan om de lunch te gebruiken.
We vervolgen onze route na anderhalf uur daar verpoost te hebben.
We sluiten om circa 16,30 uur de route af in het prachtige dorpje Dwingelo wederom
op de prachtige Brink bij Hotel Wesselink.
Vanaf dit dorp is het 8 km rijden naar de snelweg voor richtingen Hoogeveen / Zwo lle of Groningen.
Kom het prachtige Drenthe bewonderen.
Wil je deze tocht meerijden, kom spontaan naar Spier. Alhoewel een tele foontje of
fax vooraf, om ons van je deelname te verwittigen, is prettig.
Dus tot ziens op 14 juli a.s. in Spier!
Met groeten van Cobra naar Cobra
Egbert de Boer en Tineke Roemeling
Zandlust 10
9482 WJ Tynaarlo
tel. 0592-54 39 71
fax 0592-54 17 55
mobiel 06-18 96 84 51
Adres gegevens startplaats:
Van der Valk Hotel Spier-Dwingelo
Oude Postweg 8
9417 TG Spier
tel. 0593-56 28 11
fax 0593-56 26 67

Tadaaa!!!, De metamorfose van Aart z’n Cobra
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Hier gaat de Cobra van Kees er met hem vandoor
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Helaas

geen Cobra’s maar computers en
computeronderdelen
voor de laagste en gekste prijzen!!

Voor een prijs lijst:
•
•
•

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

Duidelijk

Kees z’n Cobra had wat wilde kuren want bij enkele kruisingen stuurde de motor zoveel kracht naar de achterwielen dat de achterkant van zijn Cobra regelmatig de
voorkant probeerde in te halen maar dankzij Kees z’n ervaring met zijn auto werden
die pogingen toch elke keer weer de kop ingedrukt.
Na verloop van tijd kwamen we voorbij Ooievaardorp en daar zaten een paar ooievaars te broeden, hoog op een paal. Nu weet ik dus waar de babytjes vandaan komen. En ik maar denken dat ze uit mama’s buik kwamen maar ze komen dus toch
gewoon uit een ei. Na een tijdje kwamen we aan bij o nze lunchplaats en konden we
na gedane arbeid, zoals u kunt zien op deze pagina’s, kon ik ook iets te peuzelen
en te drinken bestellen (niet dat ik dat nog nodig heb, maar ja voor de gezelligheid)
en na een poosje kregen we geserveerd. Een heerlijke boerenomelet met een
spa’tje viel mij ten deel. Het was overigens nog steeds mooi weer (zouden we het
verdiend hebben?) en die gele ploert aan de hemel scheen dus mooi op mijn bolleke. Naast de gezelligheid en het plezier van zo’n ritje dus ook nog een mooi gebruind koppie. Na ruim een uur was het weer tijd om op te stappen en de bloesemrit
te vervolgen. Wat ik deze keer wel miste, was de traditionele tunnel voor de heren
coureurs om de accoustische eigenschappen van hun Cobra ten gehore te brengen.
Volgende keer beter!! Na wat gehuchten kwamen we weer in de buurt van Cule mborg en vervolgens Beusichem. We hebben nog even wat nagepraat maar al gauw
gingen de eersten weer op huis aan. Het was weer een mooie en vooral gezellige
dag, zoals eigenlijk altijd tijdens een rit.
Mickel Goossens

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.

Een terugblik met Jos en Netty in het vizier

Wederom Kees, nu in vol ornaat

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
10
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Henryk (onze kersverse secretaris) en Sandra, het Voor degene die het niet geloven, we hebben
aanstaande bruidspaar, waren ook van de partij
echt op een terrasje aangelegd voor een hapje
en drankje
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PUBMEETING SPECIAAL
Het is aangekondigd in de vorige Paper Snake. De pubmeeting van juni wordt een
speciale pubmeeting. We gaan met de pubmeeting va n juni een bezoek brengen
aan het in aanbouw zijnde Kasteel Almere van Tijs Blom, een kopie van het ons
welbekende kasteel in de Ardennen, Hargimont. Wederom een zonnige dag zodat ik
in een opperbeste stemming was. Ik heb afgesproken met een paar vrienden die
mee zouden gaan. Rond 13.00 uur is het dan zover, ik hoor gerommel in de straat.
Een bekend geluid dat afkomstig is de Red Bull, een Chevrolet Camaro Convertible
met 5,7 ltr V8 met een bijzonder lekkere sound. Ampy en Monique staan me op te
wachten en na even de nodige spullen ingeladen te hebben zetten we koers naar
Laren, met open dak natuurlijk. Ik merk op dat Laren eigenlijk helemaal niet ver van
Eindhoven is, slechts een paar stoplichten scheidt Eindhoven van Laren. Na die
stoplichten komen we in Laren en daar staan al 9 Cobra’s.

Beloftes, maar nakomen ho maar. Waar ik het meest moe van word is iedere keer
weer de smoes van we hebben de onderdelen niet. Ze denken in Engeland zeker
dat iedereen er twee jaar over doet om een cobra te bouwen. Maar ik heb dan eindelijk de tellers binnen dus het dashboard begint al vorm aan te nemen.

Nu alleen nog wat verzinnen om erop te plakken.

Klaar !!!
18-5-01
Niet te geloven, de spruitstukken zijn binnen. Helpt het toch als je eens een keer
goed gaat zitten klagen en gaat dreigen dat je ze anders wel ergens anders gaat kopen. Maar!! natuurlijk is er weer een maar aan dit verhaal. De ruimte tussen het li nker spruitstuk en de voorwielophanging is wel minimaal en ze kwamen er ook niet
helemaal naar mijn zin uit de body wat dus betekende dat ik ze alsnog moest verlassen.

We beginnen natuurlijk met het begroeten van de mede-liefhebbers. Natuurlijk gaan
volgens de beste tradities weer de kappen open en wordt er weer naar de weer
mooier gemaakte krachtcentrales gekeken. Kees Molenaar laat zijn nieuwe aanwinst zien, in de vorm van een nieuw motorblok. Het was een 5,7 liter maar met wat
noeste arbeid heeft hij er een stroker-motor van gemaakt. Na weer de nodige foto’s
te hebben gemaakt voor de collectie en om de Paper snake weer te kunnen illustreren kan ik dan ook een drankje gaan haken, denk ik.

Na een zaterdagje noest prutsen was het resultaat toch daar, een cobra met uitlaten. Natuurlijk moest het geluid getest worden en dat heb ik voor de liefhebbers gelijk maar opgenomen zodat zij er ook van kunnen genieten en je hebt het al gehoord
toen je deze pagina opende. Wat ik er wel nog even bij wil vermelden is dat hij alleen maar stationair is afgesteld en verder niets, dus de carburateur uit de doos gehaald erop geschroefd en starten.
Ook is het oplettende oog opgevallen dat de montage van de ruitenwissers veranderd is. Als je ze net zoals bij een mini monteert dan zit je als bestuurder tegen een
half schoongeveegde voorruit aan te kijken. Door de wheelbox om te draaien krijg je
een beweging de andere kant op en door dan ook de wissers aan te passen verkrijg
je als bestuurder een vrij zicht. De tip voor cobrabouwend Nederland.
Als iemand vragen suggesties of ideeën heeft, schroom niet en mail mij.
Ik zou het leuk vinden als mensen die ook ervaringen hebben met het bouwen van
een Cobra, en daardoor handige tips bezitten, deze op mail te willen zetten.
Wellicht kan ik daar een leuke toevoeging of pagina van maken waarmee we toekomstige bouwers kunnen helpen.
kees.molenaar@wxs.nl
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Poetsen van de mal naden dan maar, eerst met P500 schuurpapier de grootste naden vlak schuren dan met P1200 glad maken.

Dan moet het weer gaan glimmen door eerst grofweg te polijsten met commandant
3 en daarna met commandant 4 tot de schuurkrassen niet meer zichtbaar zijn. Het
is een hondenbaan maar het moet ook gebeuren. Nu is het alweer wachten op onderdelen, zoals tellers, sensoren en uitlaatspruitstukken en dan is het einde al aardig in zicht.

Mooi niet dus want we gaan naar Almere. Adrie en Metha voeren de groep aan en
met 16 Cobra’s en de Red Bull (bijna een file) zetten we koers richting Almere. Ik
kan met Henk-Jan van Manen meerijden. Hij vertelt dat hij rally’s rijdt in Europa en
rijdt dan zo’n 3000 km per rally en dat 5 a 6 keer per jaar. Ook deze auto heeft er
een prachtig geluid inzitten. Dat wil ik ook bij mijn toekomstige Cobra. En met zo’n
geluid heb je natuurlijk geen radio nodig, gewoon een keer gasgeven en je hebt een
heel orkest. Als we in Laren rijden zijn we reeds 5 a 6 auto’s kwijt. Die gaan bij een
stoplicht rechtdoor in plaats van dat ze afslaan. Met de overgebleven groep rijden
we door het groen van Laren, Blaricum, Huizen, Naarden, Naarderbos, stukje sne lweg en tenslotte komen we bij de toegangsweg van Kasteel Almere. We rijden tot
de poort en zien daar dat de verloren zonen en dochters terecht zijn en wachten
daar tot de poort wordt geopend. Als je de poort doorbent heb je een geweldig uitzicht op het kasteel. We rijden dan vervolgens over de paden naar het kasteel en
kunnen daar de auto’s kwijt. Daar staat onze gastvrouw Gerda en gastheer Tijs ons
reeds op te wachten. We krijgen allen een veiligheidshelm en dan kunnen we naar
binnen. Met een top van 60 meter wordt het kasteel in Almere wel ietsje groter dan
het origineel in de Ardennen.

24-4-01
Zo het bekleden van de deurpanelen is ook gebeurd. Helemaal niet slecht gelukt al
zeg ik het zelf. Het leuke is dat in de tijd toen ik de houten plaatjes gezaagd had ik
nog niet op de hoogte was van het feit dat deze body een exacte kopie is van een
echte cobra. Zoals de meeste liefhebbers natuurlijk weten zijn de originele cobra's
met de hand gemaakt dus er zat nogal eens een schoonheidsfoutje in. Wat dus resulteerde in het feit dat BV de ene deur 1½ cm langer is dan de andere. Ik heb twee
dezelve plaatjes gemaakt en de ene paste dus beter dan de andere, mar ja het is
een met de hand gebouwde auto moet je maar denken. Verder zijn er nogal een
aantal kleine niet geheel symmetrische punten aan de grill BV.
Ga ook maar eens kijken bij de Nederlandse cobra club, daar staat een leuk verhaal
over het ontstaan van de cobra.
Het poetsen zit er gelukkig op, en het eindresultaat is geheel niet slecht. Het bijwe rken van de gel coat is redelijk makkelijk, een beetje verharder erbij anders duurt het
zo lang voordat het droog is (uit eigen e rvaring geleerd) bijtippen glad schuren weer
polijsten en klaar.

Het goede nieuws wat ik vandaag kreeg was dat mijn onderdelen eindelijk binnen
waren en gemaakt waren en de belofte was dat ze spoedig opgestuurd zouden worden.
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Kasteel Ardennen

Kasteel Almere

Als we binnenkomen, gaan we eerst naar de binnenplaats. Vervolgens gaan we
naar de kelder waar onder andere de sauna, whirlpool en het zwembad komen.

Op de binnenplaats

Het zwembad in de kelder

Paper Snake 2-2002

21

Na de kelder kunnen we naar boven, de toren in. Als geoefend atleet (Ahuum!!) is
dat natuurlijk geen moeite voor mij maar de toren was 40 meter hoger dan ik dacht
en zodoende moet ik dus onderweg even een verdieping aandoen om even uit te
puffen met als smoesje dat ik als fotograaf natuurlijk wel foto’s van het complex
moet hebben. Hieronder dan ook enkele bewijzen van mijn conditie.

Gezien ik van oorsprong elektromonteur ben is het mijn eer te na om een draadboom te kopen natuurlijk. Her en der wat draad geregeld en proberen wat logica te
vinden in de bediening van de stuurkolomschakelaars. Hier scheiden de wegen zich
van een elektromonteur en die van een ontwerper van de auto bedrading. Het valt
niet mee om de logica te achterhalen van die gasten maar met een paar extra relais
komen we een heel eind.
Na een weekje flink prutsen zit de bedrading er zo goed als in en is het weer wachten op onderdelen om het dashboard te kunnen maken.

Dit zijn geen modelauto’s maar Cobra’s van 57 meter hoogte bekeken.

De bekleding is nu aan de beurt, een mooi stukje vloerbekleding gekocht en passen
en meten geblazen. Natuurlijk is er ook wat isolatie aan vooraf gegaan door er veel
anti dreun plaatjes in te plakken. Het ziet er gelijk weer een stuk afgewerkter uit als
als er een tapijtje in zit. Alhoewel het nog niet klaar is want ik moet er nog netjes wat
randen aan laten naaien.

Bijna klaar

De in aanbouw zijnde bijgebouwen

Met z’n allen op de bovenste verdieping

15-4-01
Eindelijk zijn er weer wat spullen binnen. Ik heb de verkoper van Sumo's in België
zo ver gekregen dat hij de spullen die ik in Engeland bestelt voor mij mee neemt.
Die gast zit vlak bij Antwerpen dus dat is voor mij niet zo ver en hij hoeft er niets
voor te hebben (een echte Belg, makkelijk en aardig).
Natuurlijk was het niet snel te vinden maar ze spreken daar nog Nederlands. Eenmaal gevonden voldeed het aan alle verwachtingen die je van een Vlaamse kit car
bouwer zou hebben. Een schuur vol met auto's en onderdelen wat een uitstraling
heeft van een georganiseerde rotzooi. Her en der staan een paar cobra's waar allemaal aan gewerkt word als er zin en tijd voor is. Mijn spullen staan in het magazijn
cq kantoor wat alleen te bereiken is door een nauw paadje tussen allerlei onderdelen door. Met een doosje onderdelen een een voorruit weer op weg naar Nederland
hopend dat ik het zal halen, ik trapte daar ineens door mijn rem van mijn Saab
heen. Na een paar keer pompen deed hij het weer, zal wel een vuiltje geweest zijn.
De zelfde avond werd de ruit gemonteerd en de bijbehorende attributen als windvangers en spiegels. Alles viel die week op zijn plaats, de stoelen waren binnen het
tapijt gefestonneerd door de schoenmaker dus we konden weer een flinke vordering
maken.

Het uitzicht op de bovenste verdieping

Na een gesprek met Tijs Blom blijkt dat we als één van de weinigen bovenop mogen komen. Als het kasteel klaar is dan wordt deze verdieping ingericht als vogelvertrek voor o.a. de torenvalk en uilen. De vogels worden dan door middel van camera’s geobserveerd en is dan verboden gebied voor mensen.
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De geboorte van een nieuwe Cobra-3

Nadat we boven alles hebben gezien gaan we weer naar beneden en ik kan u vertellen dat ik nu geen tussenstop hoefde te maken om foto’s te maken. Na nog even
op de binnenplaats te hebben gestaan , is het tijd om het kasteel weer te verlaten.

Afwerking
20-3-01
Ook is het soms best verstandig om een beetje geduld te hebben, ik kwam er achter
dat het luchtfilter niet paste toen ik de motorkap gemonteerd had. Geen nood gewoon een andere komen wand ik had de oude al aan een collega verkocht voor op
een Mustang. Ik had mijn oog al laten vallen op een mooi Edelbrock filter wat een
stuk kleiner was. Die moet vast passen, ik had niet echt veel keus, dus maar eens
rond gebeld maar die was in Nederland niet op voorraad. Was wel te bestellen voor
F245,- en dat zou een aantal weken duren.

De gastheer: Tijs Blom

Kasteel Almere in aanbouw

Ik vond dat het een stuk sneller kon als je dat via het internet bestelde in Amerika.
Zo dan een filter besteld bij Summit Racing voor maar 53 dollar. Geen geld voor die
prijs dacht ik nog. Maaaaar toen kwamen er nog handeling and shipping kosten bovenop de vervoerskosten. En toen ik het filter eenmaal in huis had kon ik er nog
eens F65 piek invoerrechten en BTW over betalen. Al met al was ik dus een F170
piek meer kwijt dan als ik het in Nederland had besteld en een poosje geduld had
gehad. En het mooiste komt nog HIJ PASTE NIET. Heb ik hart van de onderkant
van het filter eruit moeten slijpen en het geheel vijf cm uit het midden moeten plaatsen om het in de luchthapper te laten passen.

Nog even buiten nakletsen en dan is het weer tijd om huiswaarts te keren.
Ik wil Tijs en Gerda Blom bedanken voor de gastvrijheid. Het wordt vast en zeker
een prachtig kasteel en we hopen dat we nog een keer terug mogen komen.
Onderweg nog even gestopt bij een tankstation om wat te drinken en daar was ook
wat moois te zien. Bij het tankstation stonden enkele Rolls-Royces en er kwamen er
in korte tijd tientallen voorbij. Vast ook ergens een bijeenkomst geweest.
Mickel Goossens

Fotoboek op onze website
Een wijze les kan hieruit getrokken worden, HEB EVEN GEDULD dan hoef het niet
zoveel extra te kosten.
1-4-01
Maar goed gewoon verder met de bouw en aangezien ik nog steeds op onderdelen
zit te wachten ben ik maar met de bedrading en de achterkant begonnen.

Beste Cobra eigenaars,
Onze club heeft in het verre verleden getracht een fotoboek te maken van de alle
Cobra’s van de clubleden. Helaas is dit niet goed gelukt, er zijn toen maar een paar
foto’s ingezonden. Het idee is geboren, om nu het fotoboek op internet te zetten.
Hierbij doen we opnieuw een OPROEP OPROEP OPROEP om van je Cobra een
mooie foto te maken en op te sturen. Ben je nog bezig met het bouwen, dat maakt
niet uit. We zijn ook blij met een foto zoals je toekomstige Cobra er nu uitziet. Uit privacy overwegingen zullen we alle kentekens op internet onherkenbaar maken.
Stuur je foto, met je naam, adres en emailadres naar het redactieadres; t.a.v. M.
Goossens, Weteringstraat 14, 5612GX Eindhoven.
Bij voorbaat dank
Webmaster, Albert Vooren
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COBRARIT
Het wordt saai maar het was afgelopen zondag alweer een mooie zonnige dag.
Vandaag staat de rit van Anton Peters op stapel en dat betekent dat we ons dus
met z’n allen naar Opheusden moeten begeven. Op de aankondiging van de rit
staat dat het verzamelen is tussen 10 en 11 uur. Ik vertrek om half 10 en ik denk er
ongeveer een uurtje op te rijden. Echter, hoe dichter ik bij Opheusden kom, hoe
zwaarder mijn rechtervoet wordt. Als ik Opheusden inrijdt zijn er krap 45 minuten
verstreken dus ik ben op tijd voor een praatje en koffie. Anton z’n Cobra staat al buiten en Anton staat te praten met (aspirant) leden. Ik hoor weer iets en ja hoor, Piet
en Patrick komen aanrijden samen met Aart. Eigenlijk moet ik zeggen Patrick en
Piet want Piet is vandaag naar de passagiersstoel verbannen. Patrick rijdt vandaag.
Even la ter komt Pim aanrijden met in z’n kielzog Jos van Strien. Natuurlijk even
groeten en even later komen ook Adrie en Metha. Voor de rit aanvangt wordt er natuurlijk koffie geschonken en een plakje cake.

Tijd voor vertrek. Piet rijdt dus met Patrick mee, De al bijna 14 jarige Petra, dochter
van Anton en José, rijdt met hem mee, Jos rijdt met Pim mee, Adrie en Metha rijden
samen en, ik zij de gek, rij weer met Aart mee. Eerst nog even wat foto’s maken en
dan zijn we natuurlijk weer als laatste weg. Het zou een toerrit worden maar Aart
moet het eerste stuk toch aardig doorrijden om bij te blijven. We rijden vanaf Opheusden naar Kesteren en zo over smalle dijkjes en weggetjes naar de pont over de
Rijn bij Eck en Wiel. Als we met droge voeten aan de overkant komen komen we al
vrij snel langs Kasteel Amerongen.
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OPEN EN BLOOT

Terwijl ik dit zit te schrijven begint net op Discovery Channel de zoveelste aflevering van het
programma A car is born, een documentaire over het bouwen van een Pilgrim Cobra.
Erg interessant, om te zien waar anderen ook tegenaan lopen, net zoals het ons allen die
zelf gebouwd hebben, is vergaan.
Wij hebben het overigens ook geweten dat dit programma op de televisie te zien is
(geweest), want de interesse om zelf een Cobra te bouwen is erg groot, vele telefoontjes en
mails van geïnteresseerden bereikten ons en kwamen ook op de laatste Pubmeeting een
kijkje nemen.
Er zijn inmiddels heel wat nieuwe leden die zich hebben aangemeld als lid, echter door wat
technische problemen omtrent het penningmeesterschap, de nieuwe penningmeester
moest voor zijn werk lange tijd naar het buitenland, hebben deze nieuwe (kandidaat) leden
nog geen bericht gekregen over het lidmaatschap. Deze problemen zijn eind juni opgelost.
Het spijt ons erg dat het zo heeft moeten lopen, waarvoor onze oprechte verontschuldigingen.
De laatste rit de Bloesemrit, uitgezet door Pim en Marijke Kuijper, is onder uitstekende
weercondities verreden met een groot aantal deelnemers en een ontzettend mooie tocht,
ondanks de bloesem die reeds weg was.
Die laatste Pubmeeting begin juni, welke zeer goed bezocht is, zijn we met een aantal Cobra’s via een leuke route, hartelijk dank Adrie en Metha, naar Almere gereden waar het kasteel Almere, van Tijs en Gerda Blom gebouwd wordt, u weet wel een replica van het kasteel
te Hargimont in de Belgische Ardennen waar we eind september heengaan.
De rit die op 9 juni stond gepland en uitgezet door Anton en José Peters is inmiddels verreden in en om de Betuwe.

Via Amerongen komen we over de Amerongse Berg en zo rijden we dan ook Veenendaal binnen en vervolgens Rhenen. Blijkbaar zijn veel Medelanders op het lumineuze idee gekomen om met dit mooie weer eens een familiebezoek af te leggen bij
Ouwehands Dierenpark. Als we eenmaal de drukte uit zijn gaat het gaspedaal weer
richting bodem en beginnen we aan de beklimming van de Grebbenberg. Na het abseilen komen we in Wageningen terecht en net voorbij Wageningen staat een Caferestaurant. We kunnen de auto’s recht voor het terras parkeren en we speoden ons
naar het terras waar vriendelijk mensen ons op staan te wachten. Na de lunch komen we via een mooie omgeving met leuke huizen langs Oosterbeek. Waarna we
ook door Heveadorp komen, u welbekend door de karakteristieke huizen in Engelse
stijl. Erg leuk om te zien en we stoppen
even midden op de weg om een foto te
maken. Over de A50 steken we de NederRijn over en vervolgen daarna onze tocht
weer over de binnenwegen. Dijkjes en
smalle weggetjes zorgen ervoor dat we
weer richting Dodewaard en Opheusden
rijden. Als we tenslotte het terrein oprijden
van Anton en José Peters kan Anton het
niet laten om naast de andere strepen er
weer twee verse bij te zetten. Natuurlijk na
de rit weer even op het terras en dan gaan
de eersten weer naar huis. Samen met
Pim en Jos krijg ik nog een showtje te zien
op TV waar Anton zijn oude banden even opmaakt door het rechterpedaal eens stevig intrapt. Het gevolg is een paar dikke zwarte strepen, een hoop rook en muziek
van de brullende 454. Ook demonstreert Anton nog even dat je een Cobra ook kunt
gebruiken als bladblazer door op de oprijlaan de Cobra van jetje te geven. Als gevolg van de wervelwind die uit de sidepipes komt wordt alle vuil inderdaad een eindje verplaatst. Dan komt er ook nog een sprintje rechtuit. Op het moment van gasgeven komt de neus omhoog en komt de Cobra als een raket van zijn plaats. Leuk
filmpje. Vooral als de het orkest wat voorin de Cobra zit over een surroundinstallatie te horen is.
Mickel Goossens

Dan de volgende rit 14 juli belooft een hele mooie Drentherit te worden uitgezet door Egbert
en Tineke de Boer-Roemeling (zie voor bijzonderheden verderop in dit blad).
Verder 8, 9 en 10 augustus wordt door de Duitse club in samenwerking met de Engelse
club een OldTimer Grand Prix op de Nürburgring in Duitsland gehouden, waar wij natuurlijk ook acte de Présence zullen geven. Meer bijzonderheden ontbreken op dit moment
nog, maar noteer dit alvast in uw agenda.
Even over het tweede lustrum wat we, hopenlijk samen met u, gaan vieren bij het Den Hartoghs Ford museum. Misschien is het aan uw aandacht ontsnapt of bent u gewoon vergeten
u aan te melden, of misschien is er wel een andere, zeer goede, reden om niet te komen,
laat het ons even weten, dan weten wij waar we aan toe zijn.
Vele Cobragroeten,
Piet Wijn
Evenementencoördinator en Vice voorzitter
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AUTO

ES HUIS

VOOR UW COBRA EN SUPER 7
HANDELSSTRAAT 51

7772 TS HARDENBERG

TEL.0523-262626
FAX 0523-272010
www.autoeshuis.nl
EU import van de Superformance Cobra en Super 7

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR :
- De verkoop van uw sportauto of klassieker
- De aanschaf van een nieuwe Cobra of Super7
- De aanschaf van een gebruikte Cobra of Super7
- Het verzorgen van importkeuringen
- Onderhoudsbeurten en APK-keuringen
- Overdekt transport van uw auto
- Schadetaxatie en -afhandeling
- Onderdelen, polyester delen en accessoires
DE KOFFIE STAAT ALTIJD VOOR U KLAAR
Papersnake 6-2000

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,-

fl 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 goudkle urig
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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