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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Na wat protest blijven we toch maar wachten en dan is het zomaar ineens 15.00
uur. Hoog tijd om weer te gaan rijden. Na nog wat dorpjes en mooie boerderijen
met de ene keer een groen rieten dak (mos) en de andere keer een splinternieuw
rieten dak (te nieuw), de te kleine boerderij komen we dan toch langs een stulpje
waar Pim en ik ons wel kunnen vinden (de juiste afmetingen, het goede dak met de
juiste kleur). Maar ja, we zijn Hollanders en hebben dus altijd wat te zeuren. Om
17.00 uur komen we dan aan het eindstation in Dwingeloo alwaar we plaats nemen
op een terras. Een paar drankjes, een prachtige foto -reportage van een restauratie
van een Jaguar E-type convertible van Dhr Boering en een diner later koersen Pim
en ik weer op huis aan.
Egbert en Tineke, bedankt voor de mooie rit.
Mickel Goossens
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Allereerst iedereen een fijne vakantie
toegewenst voor zover die nog niet begonnen is of zelfs al voorbij is.
We hebben de komende tijd twee leuke
evenementen op het programma staan.
De Oldtimer Grand Prix op de Nurnburgring op 9 -11 augustus en het inmiddels
traditionele Ardennenweekend. Ik ben
zelf van plan om naar alletwee de evenementen te gaan en ik hoop natuurlijk dat
ik daar meer clubleden kan begroeten.

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

WWW.COBRACLUB.NL
Inloggen op website Tips & Trucs
Aanmeldcode: BouweenCobra
Wachtwoord:
EenfluitjevaneenCent
Oplage 275 exemplaren

REDACTIONEEL

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.

Heeft u de aanvulling op de internetsite al
gezien? Er staat sinds kort een diashow
op van foto’s die tot nu toe al verzameld
zijn door clubleden.
Mickel Goossens

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**

Het verslag van de pubmeeting van Juli
paste er niet meer in. Dit is volgens mij
een primeur waarvoor dank aan o.a.
Edwin, Simone en Jordi en aan het kersverse lid Roel.
Voor de volgende Paper Snake heb ik
ook al verschillende artikels klaarliggen
waaronder enkele technische artikelen
dus die komt waarschijnlijk ook wel weer
vol.

€ 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.

Inhoudsopgave:
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Geboorte Cobra deel 4
A car is reborn deel 1
Kleurplaat
Lustrumfeest
Roel Wiewel
Ardennenweekend
Jordy, nieuwbakken Cobra-fan
Oldtimer Grand Prix Nurnberg
Toerrit Drenthe
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Pubmeetings
1e zondag v.d maand van
april t/m oktober vanaf 14.00 uur.

Restaurant La Place
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5314644
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OPEN EN BLOOT

De monteur besloot na enig telefonisch ruggespraak de klepdeksel te demonteren
van het motorblok. En zie daar het euvel. Een van de tuimelaars lag naast zijn stoterstang en had een groot gat ter plaatse van het draaipunt. De brokstukjes zag je
liggen. U begrijpt dat dit het einde van het kunnen rijden met zijn Cobra was. Voor
Albert was het zaak om zijn vrouw en de Cobra weer thuis te krijgen.
En zo werd een dagje Drenthe afgesloten. Met de herinnering aan een mooie Cobra-dag reed een ieder zijn route huiswaarts.
Groeten van Cobra tot Cobra,

Wij hebben genoten van een echte “last minute” vakantie in Turkije waar LPG overal te vinden is net zo als in Nederland. Helaas geen Cobra’s maar wel veel zon,
warm zeewater, mooie natuur en interessante cultuur.
Een tip en een waarschuwing. De meeste Cobra’s kunnen op de snelweg minstens
3 keer zo hard rijden als de toegestane max. snelheid. Op een rustig stuk weg is het
erg verleidelijk harder te rijden dan feitelijk is toegestaan. Geef de politie niet de
kans je te pakken met een laser of een flitspaal. De goedkope radardetector van de
Kijkshop werkt perfect. Maar, rijd nooit te hard binnen de bebouwde kom. Je zal
toch een klein kind aanrijden of iemand die rustig loopt te wandelen..
Het gaat goed in “kit car” land. Ik las in het laatste Engelse blad dat er bij de diverse
leveranciers 190 verschillende car kits verkrijgbaar zijn. U zult misschien denken dat
de SVGA (nieuwe veiligheidsnorm) problemen zal geven voor de fabrikanten. Maar
dit is gelukkig niet zo. De algemene conclusie is dat de kwaliteit van de kits dankzij
de SVGA beter is geworden. Jammer dat Nederland met al haar tolerantie geen begrip op kan brengen voor creatieve ingenieurs die hun eigen auto willen bouwen.
Er is een kans dat wij op korte termijn de magische grens van 200 leden bereiken.
Het totaal aantal leden is nu 191. Graag zien wij ook de nieuwe leden bij de pubmeetings en ritten. Er zijn altijd wel een paar stoelen vrij voor aspirant eigenaren.
Vraag er gerust om.
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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Egbert en Tineke
Zondagnacht 7.00 uur. Na een zeer kort nachtje is het tijd om de oogleden open te
schuiven en te stutten omdat ze anders weer bezwijken onder de zwaartekracht. De
avond van te voren was het eigenlijk achteraf iets te gezellig geweest en ik had nog
wat “plezier” van de gevolgen van het gerstenat. Na de nodige liters water over me
heen te hebben gekregen ben ik dan eindelijk uit m’n coma ontwaakt en kan ik gaan
beginnen aan de rit naar Pim Kuijper, m’n gastheer voor de dag. Onderweg nog
even tanken en een broodje met wat drinken kan ik mijn weg vervolgen. Tot mijn
verbazing is het al 7.45 uur en ik realiseer mij dat ik mijn Peugeot 405 1.6 ltr zonder
turbo en/of andere oppeppende middelen de sporen dien te geven. Met een hoogst
illegale snelheid (hopende dat de wouten ook een feestje gehad hebben en dus niet
staan te controleren) stuur ik op Beusichem aan. Om 8.13 uur stuur ik de Sportveldstraat in alwaar Pim mij staat op te wachten. Van Marijke krijg ik nog een cafeïne injectie en dan kunnen we gaan. Voor het eerst zit ik bij Pim in de auto. Nu wil het
toeval dat ik het goed met Pim kan vinden en dat zit dus vandaag wel goed. We
keuvelen wat over auto’s en komen per ongeluk ook weer bij Cobra’s uit. Wat is dat
toch met die Cobra’s. Als je er eenmaal over begint, blijf je bezig. Dan zien we iets
speciaals op de A28 net voorbij Zwolle. Een groepje van 4 Engelse Aston Martins
waarvan ook de nieuwste telg uit het nest, de Vanquish. Naast deze krachtpatser
ook nog 3 historische Aston Martins waarvan ik in de haast niet heb kunnen zien
welk type. Om 10.00 nemen we afslag Spier om even later bij Motel vd Valk aan te
meren. We worden hartelijk verwelkomd door Egbert en Tineke en we lopen naar
het terras waar al andere leden zitten waaronder Dhr Boering met zijn zoon. Dhr
Boering houdt er voor zijn respectabele leeftijd een pittige rijstijl op na. Zijn rechtervoet zit beslist niet vastgeroest zoals bij vele van zijn leeftijdsgenoten. Na een kopje
koffie te hebben besteld en wat kletsen komt de ene na de andere Cobra de parkeerplaats op. Om 11.15 uur is het tijd om te vertrekken. Nu ben ik regelmatig in
Drenthe geweest maar het is en blijft toch een mooie provincie met al z’n karakteristieke dorpjes, brinken en boerderijen.
Ondanks dat ik regelmatig in Drenthe ben geweest heb ik vandaag toch weer iets
gezien, EEN HUNEBED, en ik ben niet de enigste die dat nog nooit had gezien.
Egbert houdt de moraal erin door vaak richting een terras te rijden maar er vervo lgens gewoon weer aan voorbij te gaan. Na het zoveelste terrasje rijden we een parkeerplaats op. Het is zover, denken we. Maar Egbert weigert te stoppen en met een
rommelende maag vervolgen we de route. Dan komt het moment toch daar en we
kunnen gaan lunchen. Het gebruikelijke recept voor mij, een omelet met een
spaatje. Een paar mede-reizigers krijgen pas hun bestelling als de rest het al lang
en breed op heeft. Om de treuzelaars wat op te fokken besluiten de mensen die
reeds klaar zijn om gezamenlijk op te stappen en de rit uit te rijden.
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DAX BENELUX

Toerrit Drenthe
Voor de derde maal te houden toerrit door Drenthe beloofde veel goeds. Het weer:
prima, zonnig met enige bewolking en een heerlijke temperatuur.
Op het terras van V.D. Valk Motel in Spier plaats genomen hebbende, rolde de een
na de andere Cobra binnen.
Totaal 9 equipes en een TVR-Vixen. Tijdens de tocht voegde de secretaris van de
CCN zich erbij. Dus met ons erbij totaal 11. Een ve rdubbeling t.o.v. het vorige jaar.
De volgende deelnemers waren van de partij:
Pim Kuijper/Mickel Goossens
Adrie/Metha van Oostrum
Dhr. Boering met zoon
Dhr. Koppendraaier met partner
Ed/Trix Gijzen
Carla Goezinnen-Hemmers
Kees van Nimwegen
Piet/Nel Wijn
Albert/Henriette Vooren
Henryk Brinksma en Sandra Hogeveen
En wij.
De route hadden we aangegeven op een wegenkaart in kleur en bedroeg ca. 150
km. Het lukte redelijk goed alle elf wagens bij elkaar te houden, behalve in Rolde.
Door een plaatselijke wielerwedstrijd een aantal omleidingen die aanleiding was dat
de groep uit elkaar viel. Maar dan is er de mobiele en de groep werd weer samen
gebracht.
De route leidde ons langs vele kleine es- en brinkdorpen met daaraan gelegen de
grote Saksische boerderijen met rieten daken en bomen op de brink, langs weggetjes met hun slingerend verloop, door grote bossen en langs boom- en beekdal met
zo nu en dan een hunebed.
Drenthe heeft vele beschermde natuurgebieden en wordt gekenmerkt door een grote afwisseling van oude en jonge landschappen. Het is mogelijk een lange route te
rijden door een wisselend landschap met weinig verkeer op de weg. Het enige dat
er wel is, is het vele fietsverkeer en de oude klinkerbestratingen.
We vertrokken ca. 11.15 u vanuit Spier via een aantal dorpen, zoals Wijster, Manti nge, Meppen, Aalden (met Oud Aalden), Zweeloo, langs Orvelte, Westerbork, Elp,
Schoonloo, Grolloo, boswachterij Borger, boswachterij Gieten, Anderen, Gasteren,
Oudemolen naar Zeegse waar we de pitchstop bij het plaatselijke motel hadden.
Hier genoten we met ons allen de lunch, lekker vertoevend op het terras. De route
werd om ca. 15.00 u vervolgd. Carla had wat problemen geconstateerd met de motor en wenste samen met Kees de terugtocht reeds te aanvaarden. We vervolgden
de route langs Zuidlaren, Annen, Anloo, Gasteren, Loon, Balloo, Rolde, Ekehaar,
Amen, boswachterij Hooghalen waarin Het Kamp Westerbork is gelegen, Hooghalen, Zwiggelte, Westerbork, Beilen en de afsluiting in Dwingeloo, waar we ca. 17.00
u aankwamen. Op het terras in de zon aan de brink van dit dorp werd nog na geboomd over de gereden route. Albert werd gewezen op het verschijnsel, dat kort
voor Dwingeloo uit de rechter uitlaat meer dan normaal blauwe rook te voorschijn
kwam. Hij vertrouwde de zaak niet en trommelde de wegenwacht op, die pas over
een drietal uur kwam opdagen.
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JOHN KOX

HOOGEIND 75

B-2321 HOOGSTRATEN

TEL/FAX: (03) 315.93.62

DAX BENELUX
RUSH

-

TOJEIRO

-

KAMALA

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

DE ENIGE OFFICIELE IMPORTEUR VOOR:
DAX RUSH * DAX TOJEIRO * DAX KAMALA
SERVICE MET EEN GROTE “S”.
TYPE-KEURING MET ELKE MOTOR MOGELIJK
SCHRIJF, BEL OF FAX ONS VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ONZE PRIJSLIJST
Paper Snake 4-2002
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De geboorte van een nieuwe Cobra-4
20-5-01
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan dus nu hij zo ver is dat rijden mogelijk is dan
moet dat dan ook maar gebeuren

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
In eerste instantie de dempers nog maar niet geïnstalleerd om te kijken hoe dat
klinkt in de buitenlucht. Het had een aardig effect kan ik zeggen omdat de straat in
no time vol stond met buren en bekenden. Voor alle zekerheid de wagen maar eerst
in de richting van de straat gezet om te voorkomen dat ik in een vloeiende beweging
twee auto's van mezelf in de prak zou rijden, mijn Saab stond er tegenover geparkeerd. En jawel het werkte allemaal, met een zeer zenuwachtig linker en rechter
voetje zette ik gelijk al een zwarte streep in de straat, hij mag de eerste meters niet
af slaan natuurlijk.
Echt te gek hij doet het, ook al weet je dat je alles gecontroleerd heb blijft het spannend of het ook echt goed werkt. En natuurlijk waren er een paar dingen die niet helemaal klopte, de voorbanden waren een beetje te hoog. Als ik instuurden dan liepen ze aan, mijn eigen schuld omdat ik 215-65-15 had gekocht ipv 215-60-15 omdat
ik dan vier de zelfde banden zou hebben. Maar dat was snel opgelost met een paar
andere banden. Aan de achter kant was dat probleem ook aanwezig maar daar had
ik wel de juiste maat onder zitten, na wat rond gebeld te hebben bleek dat dit een
bekend probleem was bij Sumo's vooral links achter. De oplossing was een stukje
polyester body weg slijpen tot aan de stone guards. De vering was ook nog niet optimaal afgesteld, als ik optrok dan zakte hij van achteren aardig ver in. De oplossing
was de juiste veren monteren en de demping afstellen. Ik had namelijk de veren die
bedoeld waren voor de achter kant voor gemonteerd. De camber van de achterwielen was ook wel wat veel dus die heb ik ook gelijk wat rechter gezet.
29-5-01
Zo dan het dashboard is ook klaar aangesloten en alles werkt ook nog.

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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Helaas

geen Cobra’s maar computers en
computeronderdelen

Het houten dashboard is beplakt met een kevlar folie wat zeer gelikt staat. Om een
deurtje te maken in het gat van het handschoenenkastje viel niet mee, gelukkig heb
ik een maatje, verre familie van Edelbrock waarschijnlijk omdat hij Edelbroek heet,
die erg handig is met hout en die heeft van buigzaam triplex en fineer een mooi
deurtje weten te maken wat precies in de vorm van het dashboard paste. De zithoogte was ook wat aan de hoge kant, de enige oplossing om die te verlagen was
de rail er onder uit te halen. Als de stoel voor mij maar goed staat is het belangrijkste.

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

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

Duidelijk
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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Zo de laatste handelingen aan de afwerking zijn gedaan, nu alles past en vrij loopt
konden de voor binnenschermen erin geplakt worden. Het was wederom weer een
hele ervaring om die er pas in te krijgen. Rare jongens die Engelse, ze zeggen dat
het allemaal perfect past maar als je het uiteindelijk erin moet bouwen dan klopt er
geen hout van. Op advies van iemand heb ik de uitlaatspruitstukken geïsoleerd om
de temperatuur onder de motor kap wat lager te houden en zodoende ook je voeten
wat koeler te houden.
Dan moet het er binnen kort maar van komen, eerst nog even uitlijnen en door een
APK keurmeester laten keuren en op naar de RDW om een kenteken te scoren.
RDW
22-6-01
21 juni, dat was de dag des oordeels, 15:00 uur aanwezig zijn bij de RDW te Zwijndrecht voor de import keuring.
Er zijn namelijk een aantal opties om een Cobra kit op Nederlands kenteken te krijgen.
Optie 1: Je kunt een kit kopen deze in Nederland bouwen en als hij klaar is in Engeland laten keuren zodat er een Engels kenteken op komt en dan moet je hem in Nederland importeren. Nadeel hiervan is dat je een nieuw kenteken hebt en dan kan je
nog een keer de volle mep aan BPM mag betalen als je hem invoert. En hij moet
aan de moderne milieu eisen voldoen qua CO uitstoot en katalysatoren.
Optie 2: Wat je ook kan doen is in Engeland een chassis kopen met een kenteken
en die gebruiken als basis voor de te bouwen Cobra, eigenlijk gaat het alleen maar
om dat papiertje wat bij het chassis zit.
Wat je dan dus op "papier" heb gedaan is een Cobra gekocht in Engeland en je
hebt hem hier in Nederland opnieuw opgebouwd met nieuwe onderdelen. Geen
speld tussen te krijgen volgens de wet.
Als je een chassis met kenteken van bijvoorbeeld 1992 kan kopen dan word het een
stuk interessanter. Want dan hoeft de motor niet aan die strenge milieu eisen te voldoen, als de CO maar onder de 2,5 is dan is het goed.
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Dit is dus de enige manier om een oude 8 -pitter op kenteken te krijgen. Verder moet
de wagen natuurlijk wel aan alle voorschrifte n voldoen die toen golden. Als je er met
een in elkaar getrapt hok komt aanzakken dan vraag je om problemen maar als het
er gewoon netjes uit ziet en is dan volgen ze gewoon de regels.
Het voordeel is natuurlijk dat je niet met die wagen naar Engeland hoeft om hem
daar op kenteken te laten zetten, en hij is dus op papier negen jaar oud. Wat betekend dat je nog maar een klein percentage van de BPM hoeft te betalen (412 gulden) van de nieuwprijs in 1992 wat volgens de douane 26000 gulden was. Het
hangt van het jaartal af maar bij een leeftijd van 9 jaar krijg je 90% korting (10% per
jaar).
Als je dus een wagen gebouwd heb met een nieuw kenteken heb gekregen volgens
optie 1 dan kan je de knip nog eens open trekken om de volle mep te betalen wat
op kan lopen tot duizenden guldens.
Wat ze in Engeland wel door hebben dat wij dat hier liever optie 2 hebben dan optie
1 dus een kenteken van 1992 kost je al gauw 500 pond. Particulier is er moeilijk aan
te komen, al die mannen die kit cars bouwen weten dat en kopen alle wrakken op
voor het chassis en papiertje.
Ze zijn in Engeland wel van plan om de regels daar een stuk strenger te gaan maken, het is dus nog een kwestie van tijd en deze truc gaat ook niet meer op. Let dus
wel goed op de tijd of dit nog mogelijk is tegen de tijd als je klaar bent met bouwen.
Er is ook nog een mogelijkheid om het via de Duitse TUF te doen maar die optie
ken ik verder niet.
Resumé
Nieuw kenteken = Veel werk, tijdrovend, duurder bouwen en veel duurder invoeren.
Oud kenteken = Aanschaf is niet goedkoop maar in totaal een stuk voordeliger dan
nieuw en een stuk makkelijker bouwen.
Ik heb zoals je waarschijnlijk wel begrijpt een kenteken in Engeland gekocht en ben
donderdag 21 Juni om 15:00 uur voor de import keuring geweest. Gelukkig trof ik
een sympathieke keurmeester, die er eigenlijk geen zin meer in had voor deze week
omdat hij vrijdag vrij zou zijn. Hij moest natuurlijk wel normaal keuren maar deed
niet moeilijk. hij zij op een gegeven moment wel dat hij er wel erg nieuw uit zag voor
een wagen uit 92, waarop ik maar zij dat hij helemaal opgeknapt was. Ja je moet je
gewoon dom houden en vooral niets meer zeggen dan strikt noodzakelijk is en vooral niet bij de hand gaan lopen doen.
Met het grootste gemak doorstond hij de marteling die hem aangedaan werd om te
kijken of er speling of breuken op de ophanging zaten, remmentest een 10, verlichting een 10, CO meting een voldoende (wat wil je met een blok van 22 jaar oud), algemene staat een 10 en geslaagd was mijn pupil.
Een van de wetten van Murphy is meestal op een dag als deze wel van toepassing,
je bedenkt het nooit maar toen ik me wilde legitimeren bleek dat mijn rijbewijs 1 dag
verlopen was dus hij kon wel gekeurd worden maar niet op naam gezet worden of
BPM betalen. Kortom de dag daarna eerst een nieuw rijbewijs gehaald en toen weer
naar Zwijndrecht om de papieren op te halen, met de Cobra natuurlijk.

8
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Mogelijkheden tot kamperen in de nabijheid van de auto’s en als u niet van
kamperen houdt, er zijn vele betaalbare hotels en gästehauser in de omgeving van de Eifel te vinden. Probeer eens http://www.hocheifel- nuerburgring.
de of waag er een paar telefoontjes aan.

Wij , als Nederlandse Cobraclub, hopen u daar te verwelkomen.
Als u een entreebewijs voor het merkenclub parkeerterrein voor dit weekend wil bemachtigen kunt u contact opnemen met Uschi Hartmann of met onze eigen Piet Wijn.
Het entreebewijs kost EUR 12.50 kost en de ontbijten op de zaterdag en de zondag ieder EUR 2.50.
Een ieder die wil komen wordt verzocht om dit te melden bij Uschi of Piet, zodat zij de
entreebewijzen kunnen bestellen, en kunnen reserveren voor ons. Dit willen zij graag
vergezeld zien van naam en autonummer en is af te halen bij haar op de Nürburgring
en men kan dan vragen naar Uschi, Harald of Klaus. De Duitse en Engelse club bevinden zich op het merkenclub parkeerterrein B3. Het telefoon/faxnummer van Uschi Hartmann is +49-2203-52989

Hotels in de omgeving van de Nürburgring
Bad Neuenahr
Steigenberger Bad Neuenahr
Kurgartenstrasse 1
Bad Neuenahr-Ahrweiler, 53474
Tel.: +49 (0) 26 41 / 9 41-0
Fax: +49 (0) 26 41 / 70 01
Dorint Hotel - Bad Neuenahr
Am Dahliengarten
Bad Neuenahr-Ahrweiler, 53474
Tel.: +49 (0) 2641 - 8950
Fax.: +49 (0) 2641 - 895834
Ringhotel Giffels Goldener Anker
Mittelstrasse 14
Bad Neuenahr-Ahrweiler, 53474
Duitsland
Tel. +49 (0) 26 41 80 40
Fax +49 (0) 26 8 04-4 00
Koblenz
Hohenstaufen Top Hotel
Emil-schueller-str. 41-43
Koblenz, 56068
Tel. +49 (0) 261 30140
Fax. +49 (0) 261 3014444
Mercure Koblenz
Julius-wegeler-str. 6
Koblenz, 56068
Tel. +49 (0)2 61 1 36-0

Ibis Hotel- Koblenz
Rizzastr. 42
Koblenz, 56068
Tel.: +49 (02)61-30240
Fax: +49 (0)261-3024240
Hotel Höhmann
Bahnhofplatz 5
Koblenz, 56075
Tel. +49 (0) 261 30378-0
Fax +49 (0) 261 3037810
Hotel Kreuter
Stauseestr. 31
Koblenz, 56072
Tel. +49 (0) 261 94147-0
Fax +49 (0) 261 48327
Hotel Gülser Weinstube
Moselweinstr. 3
Koblenz, 56072
Tel. +49 (0) 261 401588
Fax +49 (0) 261 42732
Maria Laach
Ihr Seehotel Maria Laach
Am Laacher See
Maria Laach, 56653
Tel. +49 (0) 2652 5840
Fax +49 (0) 2652 584522
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Evenement
Old-timer Grand Prix Nürburgring
Het evenement.
Dit evenement vindt plaats op 9, 10 en 11 augustus 2002 op de Nürburgring en omvat vele races die ongeveer elk een half uur tot een uur duren, elke Formule die
men redelijkerwijs kan bedenken, welke op asfalt plaats kan vinden.
Wat dit in de praktijk betekent, is dat u getuige kan zijn van alle klassiekers, welke in
de vijftiger en zestiger jaren gebouwd zijn, sportcars van de zestiger en zeventiger
jaren (inclusief Cobra’s natuurlijk) , Formule 1 van ver vervlogen tijden enzovoort,
enzovoort.
De races zijn nooit lang genoeg om te vervelen en u kiest zelf uit naar welke race
uw voorkeur naar uit gaat.
De “oude” Nürburgring Die Nordschleife.
Misschien weet u het nog, maar de originele Nürburgring is 22 kilometer lang en
mocht voor de meeste serieuze vorm van races niet meer worden gebruikt na het
fatale ongeluk van Niki Lauda in de zeventiger jaren.
Sinds die tijd racete men uitsluitend op het veel kortere maar veiligere nieuwe circuit
(inclusief de meeste Oldtimer Grand Prix), welk voor het publiek veel eenvoudiger
en overzichtelijker is om de races gade te slaan.
Mocht u toch zelf eens een keer willen racen op het oude circuit, dan is dit ook mogelijk, u betaalt €11,= en u kunt zonder veiligheidsbriefing, geen auto inspectie en
zonder verplichte helmkeuring hier aan deelnemen (uiteraard voor eigen risico).
Als u het rustig aan doet, speciaal het eerste rondje en u houdt uw ogen goed op de
weg en in de spiegels, kunt u een grandioze race ervaring opdoen. Voor meer informatie kijk op de site http://www.nuerburgring.de.
De Duitse CRC gastvrijheid en organisatie.
De Duitse club is weliswaar kleiner dan de Engelse, maar wat zij tekort aan leden
hebben, maken zij ruimschoots goed in de kwaliteit van hun eerste grote evenement
van het jaar.
Van de ongeveer 350 leden, die de club telt, waren er in 2001 zo’n 91 aanwezig in
de clubstand van deze club!!!
Als u zich opgeeft om ook mee te doen aan dit evenement en reserveert, dan krijgt
u:
· Een gegarandeerde parkeerplaats voor drie dagen voor € 10,= afgescheiden
voor de club op ongeveer 200 meter afstand van de stands, aan de zijde van
de startlijn en eerste bocht van het nieuwe circuit. Dit is ook gunstig gelegen
waar alle stands zijn waar u nog iets kunt kopen om uw eigen automobiel
mee te verfraaien.
· Een goedkoop kaartje voor het evenement zelf ( op dit moment nog niet bekend hoeveel).
· Een goedkoop, maar uitstekend ontbijt, lunch, avond barbecue en dansen in
de grote clubtent op zaterdag en ontbijt en lunch op zondag ook voor ongeveer € 10,= per dag.

Het was wel behoorlijk ballen weer en achter af kwam ik er achter dat het tijdelijke
kenteken eigenlijk niet meer geldig was. Direct daarna naar de douane om BPM te
betalen en weer terug naar het RDW om een spoedafgifte te regelen. Een spoedafgifte kost wel 250 piek extra maar dan heb je het kenteken wel binnen vijf werkdagen, anders kan het wel eens een week of drie duren als je geluk heb.
Verder kom je pas achter bepaalde dingen als je er een paar keer mee gereden
heb, zo ben ik niet tevreden over de koppeling. De cilinder zit nu aan de motor kant
van het schutbord waar heel weinig ruimte was waardoor hij zo zit dat het moment
van het pedaal te klein is. Ook is het volume van de cilinder wat aan de kleine kant
gezien het fijt dat hij maar net ontkoppeld en dat wil soms lastig schakelen en vereist een voorzichtige bediening.

De oplossing een nieuwe grotere cilinder en een andere plaatsing, nu plaats ik hem
aan de binnen kant bij de pedalen waar ik veel meer ruimte heb om een groter moment te creëren met een langere slag waardoor hij lichter gaat koppelen. Eindelijk
waren de deck emblemen binnen die gelijk maar gemonteerd en ook maar een paar
zonneklepjes gekocht.

Na een hoop gepruts was de koppeling eindelijk naar mijn zin, er is gewoon niet genoeg ruimte om met twee handen tegelijk te sleutelen bij die pendalen. Hij koppelt
nu lekker licht en is dus veel beter te doseren.
27-6-01

Jaaaa Goed gekeurd.
Ik mag nu legaal de weg op want de papiertjes zijn binnen.
En ik ben weer een nieuw vervolg begonnen.
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Een paar ritten later kon
Jordi de slaap niet tegenhouden. Hij slaapt ’s
middags nog, maar het
mooie weer kriebelde bij
de twee freaken. Toch
maar rijden, en na 10 minuten … helemaal van de
wereld.

Jordi heeft op z’n 2 e verjaardag een eigen overall
(met naam achterop) gekregen (pappa hobbiën?
Jordi ook hobbiën!). Natuurlijk moest er een Cobra-batch op gestikt worden.

En van al dat hobbiën
word je moe. Té moe om
je pyjama aan te trekken.
Vooruit, bed moet toch
verschoond worden:
“Droom lekker Jordi!”
Vanuit Jordi’s kamertje
klinkt zacht:
“ggrrrrrmmmmm hard
pappa”
Tot ziens,
Edwin, Simone en Jordi
10
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Hallo Cobra-liefhebbers,
Het is alweer een tijd geleden dat wij iets voor de Paper Snake hebben
geschreven. Om precies te zijn op 17 juli 1999, want toen is onze zoon
Jordi na een ritje in de Cobra (ronkend in mamma’s buik) geboren (zie
de Paper Snake van september 1999). Niet zo gek dat meneer helemaal
gaat flippen als Edwin de Cobra start: “Mam, mam, mam, m’n kussen (om
op te zitten) ik ga vliegtuigen kijken met de Cobra!!!” Strak in de gordels gaan vader en zoon op pad.
“Gaan we slippen, pap?” (dat weet Jordi nog van het Cobra-weekend op
het circuit van Lelystad). Bij de vliegtuigen wordt er altijd een patatje
gekocht. En komt er iemand met kwijl op de kin de Cobra bekijken, dan
geeft Jordi wel uitleg: “Dat is een Cobra, die is van m’n vader en moeder én van mij! Hij doet GRRRRMMMMMM en hij kan slippen. Dan zeg
ik altijd: Put the pedal to the metal, pap!” (bijdehand? Best wel!)

Fotoboek op onze website
HERHAALDE OPROEP
Beste Cobra eigenaars,
U heeft al twee keer de oproep gelezen in onze Paper Snake om een mooie foto
van uw Cobra aan ons toe te sturen. Het aantal reacties was tot nu toe erg laag
(één). Om u alvast even te laten proeven, is er op onze website een diashow van de
reeds beschikbare foto’s gezet.
Hopelijk vindt u het zo leuk, of heeft u nog opmerkingen, stuur deze naar ons redactie-adres. Digitaal aanleveren kan natuurlijk ook, in JPG formaat met minimaal
300dpi.
Stuur je foto, met je naam, adres en emailadres naar het redactieadres; t.a.v. M.
Goossens, Weteringstraat 14, 5612GX Eindhoven of redactie@cobraclub.nl
Bij voorbaat dank
Webmaster, Albert Vooren

Oh ja, Jordi vertelt ook nog: “U mag
wel kijken hoor, maar niet aan de Cobra
komen! Kijk, daar zitten de uitlaten en
er zit een Chevrolet motor is. Die zit
onder de motorkap.”
Jordi praat altijd héél veel (ook in zijn
slaap). Tijdens het rijden kletst hij ook
aan één stuk door tegen Edwin (die er
geen bal van verstaat). Laatst stond er
een motorfiets naast hun voor de stoplichten: “Hoi meneer, ik ben Jordi en
dit is m’n vader’s Co…. GRRRRMMMMM,
motorfiets uit beeld… (ver achter natuurlijk, niet voor).
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A car is reborn deel 1
Al 2 jaar geleden was ik tot de conclusie gekomen dat ik een nieuwe (automatische)
versnellingsbak nodig had. De oude bak was waarschijnlijk door de eerste eigenaar
nooit gereviseerd en ik reed er ook al 5 jaar mee. Veel geluiden, hakerig schakelen,
klappen, enzovoort. Bovendien was het een drietrapsautomaat, zonder overdrive.
Dus veel toeren op de snelweg en een hoog verbruik. Verder bleek vorig jaar op de
rollenbank dat de bak zo'n 40% van het vermogen opvrat voordat het bij de wielen
kwam....
Maar; welke bak dan? Voor een Chevy is er keuze volop, maar voor een TVR
(Rover) V8 zijn de mogelijkheden beperkt.
Via het Internet kwam ik erachter dat er voor de Rover een ZF 4-trapsautomaat is,
met 27% overdrive en lock-up. Deze zit in de Range Rover en is er alleen voor een
4-wheel drive. Nu wil het toeval dat dezelfde bak ook in de Jaguar XJS V12 en de
vorige BMW 7 serie zit. Voor achterwielaandrijving dus.
Wat verder geïnformeerd en daaruit begrepen dat zowel de ZF 4HP22, als de 4 HP24 in aanmerking kwamen.
Nu kon ik van de Range Rover dealer, waar ik mijn Cobra ooit heb gekocht een hagelnieuwe (800 km), electronisch gestuurde 4HP24 voor een prikje uit het magazijn
kopen. Er was echter wel een maar; de bak was onder garantie vervangen, dus hij
moest wel worden nagekeken. Vermoedelijk was het de electronica, maar je wist
nooit... De electronica zat er trouwens niet bij, die moest ik van een andere bron betrekken.
Met de oude en de nieuwe bak naar Aad van den Hoogenband van Transmissieservice Sassenheim gegaan. die heeft een week zitten broeden en ik heb via Internet
in Engeland geïnformeerd. Samen kwamen we tot de conclusie dat de electronisch
geschakelde bak in een Cobra een (bijna) onmogelijkheid zou worden. Bovendien
bleken de electronisch geschakelde bakken vrijwel alleen maar te storen in..... de
electronica. Jammer van de bak, auw, auw in m'n portemonnee.
Aad kon me wel een "gewone", hydraulisch geschakelde 4HP22 leveren. Op maat
gebouwd en volledig gereviseerd, voor dezelfde prijs als ik voor de andere bak had
betaald. Niet te duur dus en met garantie. Hij zou dan proberen de andere bak(ken)
in te zetten bij toekomstige revisies en zo een deel van mijn kosten op termijn weer
ongedaan te maken. Daarvoor gekozen. Intussen dus de oude bak uit de
Cobra gehaald en daarvoor het hele
binnenwerk verwijderd (Stoelen, dashboard, bekleding en tunnel, tot en met
de zijkanten van de voetenbakken.....).
Daarna nieuwe beplating voor de voetenbakken gemaakt bij Jos van Strien
in Oosterhout, Waar we ook al mijn
uitlaatsysteem hadden gebouwd.

12
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’s Avonds is er dan een barbecue op het terrein van Albatrack in Rochehaut.
Deze compleet verzorgde dag kost ons € 43,= per persoon, exclusief de drankjes
natuurlijk en mocht u alleen aan de barbecue mee willen doen betaalt u € 17,= per
persoon.
Het programma voor de zondag luidt als volgt: na het ontbijt, een bezichtiging door
het kasteel en bij goed weer een wandeling over de landerijen.
Daarna wordt het weer tijd om afscheid te nemen van onze kasteelheer en -vrouw
en via een mooie landelijke route huiswaarts en kunnen we dit weekend eventueel
afsluiten met een dinertje.
Mocht u nog vragen hebben, bel dan even met Piet Wijn tel.072-5062429.
Maar geeft u zich wel even van te voren op, zodat we weten op wie we kunnen rekenen. Op de dag zelf zijn wij ook nog mobiel te bereiken:
Piet Wijn
Adrie van Oostrum

È+31-653-750223
È+31-651-538092

Routebeschrijving vanuit Nederland naar het kasteel in Hargimont.
Utrecht
Breda ( A 27 )
Richting Antwerpen (A 58 - A 1 - E 19 )
Antwerpen ( ring )
Afslag Brussel / Mechelen ( A 1 )
Brussel ( ring )
Richting Luxemburg / Namen
Afslag Luxemburg / Namen( A 4 - E 411 )
Afslag Marche ( N 4 )
net voor Marche afslag Hospital Paola
Kruising oversteken
Rotonde afslag Hargimont / Rochefort
in Hargimont afslag links richting Bastogne
na ± 100 meter links het kasteel Jemeppe Rue Félix Lefèvre no.24, Hargimont.

Amerikaanse berichten uit Auto Motor Klassiek
Shelby Dragonsnake. In Phoenix, Arizona is iemand zo gelukkig geweest een uiterst zeldzame Shelby DragonSnake te traceren. Carroll Shelby bouwde deze Cobra in 1965 speciaal voor het dragracen. Zo was dit “kanon” onder andere uitgerust
met een speciale wielophanging met stijvere veren en strakkere schokdempers. De
motor was de stage 2 Ford V8 D-289. In de auto vond men nog een logboekje van
de eerste eigenaar waarin hij de racehistorie had bijgehouden, alsmede een uitdraai
van de sprints die het ding in 1965 trok. Over de kwart mijl deed de machine 11,96
seconde. De eindsnelheid lag toen dicht bij de 190 kilometer per uur. A fast mover,
indeed.
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Ardennen weekend 27, 28 & 29 september 2002.
De bedoeling is, dat eenieder op eigen gelegenheid naar de Ardennen toe rijdt op
vrijdag 27 september om uiteindelijk aan te komen in Hargimont, waar het kasteel
staat van Tijs en Gerda om (eventueel) te overnachten.
(Overigens er vertrekt een groepje uit “het Gooi” op die vrijdag vanuit restaurant
“de Witte Bergen” te Eemnes om ongeveer 13.00 uur om gezamenlijk op te rijden).
Uiteraard kunt u ook van dit
kasteel gebruik maken om de
nacht (en) door te brengen,
daar bent u natuurlijk helemaal
vrij in, neemt u wel een slaapzak of iets dergelijks mee, want
het kasteel wordt ve rbouwd en
is nog niet helemaal klaar.
(In het nabijgelegen dorp zijn
ook nog diverse hotels).
Hier staat dan de koffie, of iets
anders hartversterkends, klaar
om daarna ergens een hapje te
gaan eten. Na het eten de bekende sterke verhalen en nog een slaapmutsje, wordt
het tijd om de bedstee op te zoeken , want morgen ( de 28 e ) is er het een drukke
dag want we gaan iets heel anders doen dan autorijden.
Wij beginnen die dag met een ontbijt, gevolgd door een rondritje door de prachtige
Ardennen, alwaar wij aan zullen komen in Poupehan, alwaar wij de auto’s veilig
kunnen parkeren en er koffie of thee is.
Daarna worden we weggebracht naar Bouillon, waar wij door ervaren instructeurs
uitleg zullen krijgen m.b.t. instappen, sturen, water “lezen”en lage en hoge peddelsteun en ons verder zullen begeleiden met de kanotocht, over de
rivier de Semois, waar wij gebieden zullen ontdekken en genieten van de ongerepte natuur.
‘s Middags komen wij dan weer
aan op de camping in Poupehan
waar er gelegenheid is om te
douchen.

Rik Hofsté was daar ook al aan het klussen, want die had schade aan zijn Cobra
opgelopen door een medeweggebruiker.... Rik is de andere 4.6 Rover-rijder in de
club, dus we hebben, naast dichtbij liggende chassisnummers, veel gemeen..... Besloten om voortaan de woensdagavond met z'n drieën te gaan klussen, wat voor
klus dan ook.... Eerst Rik's Cobra dus. Die wordt misschien nog wel mooier dan die
van mij... Toen die klaar was om naar de spuiter te gaan, hebben de ruimte waar we
hobbyen mee helpen opknappen voor Jos. Daarna kon ik pas terecht. Rik en Jos
zijn op een avond de Cobra op komen halen. Had nog voeten in de aarde, want
door de sidepipes paste mijn Cobra niet tussen de zijpanelen van de autoambula nce. Na verwijdering van de zijplaten van de trailer ging het net..... Rik en Jos hebben
daarna de Cobra naar Oosterhout gebracht.
Het was toen al begin maart (ik had de nieuwe bak al vanaf januari...) en mijn pla nning om met de eerste Pubmeeting weer te rijden dreigde in het water te vallen.
Ik was namelijk van plan om naast de nieuwe bak ook mijn eigen versie van de
Backbone Brace van DAX te monteren. Die moest binnen de vorm van de
(oorspronkelijke) tunnel valle n en bovendien (deels) uitneembaar zijn omdat ik de
versnellingsbak van bovenaf wil kunnen demonteren. Verder had ik me al 5 jaar geergerd aan het schudden van het dashboard, dus dat wilde ik ook fixeren. Het artikel
in de PaperSnake van Marcel van der Zee over de montage en effecten van de
Backbone Brace deed me ook besluiten om onder de originele chassisbalken nog
een hoeklijn over de hele lengte te (laten) lassen om de stijfheid nog verder te ve rgroten.
Ik was er intussen achter gekomen dat de nieuwe
bak niet zonder aanpassingen in het chassis zou
passen. Dus moesten er stukjes uit de hoofdliggers worden gehaald. Gelukkig was dit ter hoogte
van de dwarsbalken voor de stoelbevestiging.
Toch geen risico genomen en ter plekke van de
happen over de volle doorsnede van de koker een
dwarsschot gelast met een wanddikte van 8mm.
Ook de "nieuwe" wandjes in de happen met dezelfde materiaaldikte opgevuld. De tunnel dan: 2
vaste delen en een uitneembaar middendeel. Het voorste vaste deel is op de hoofdliggers gelast met afschoring naar de voorzijde van de voetenbakken, onder de uitlaten door. Aan de bovenzijde zit dit met een hoeklijn gebout tegen de beugel achter
het schutbord de z.g. "Hoop". Er zitten flenzen op en er is draad in getapt voor de
bevestiging van het middendeel.

Daarna zullen we gaan boogschieten, met professionele bogen maak je dan kennis met de
boogschietsport en proberen we doelpakken te
raken en zullen we tevens een kleine competitie
houden.
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Het achterste gedeelte komt vanuit de
hoeken en het midden van de achterbrug naar beneden om de bovenzijde
van de tunnel te vormen Ter hoogte
van het schutbord, dat loopt bij de o ude body nog schuin, knikken ze. Ook
lopen er vanuit de dwarsligger onder
het differentieel 2 trekstangen naar voren en naar boven. Dit deel eindigt op
de dwarsverbinding tussen de twee
hoofdliggers als een omgekeerde U en
vormt daardoor een beugel rond de
cardan. Ook hier weer flenzen en getapte draad. Dan het middendeel. Dit moest de
druk en trekkrachten overbrengen tussen het voor- en achterdeel, maar toch aan de
bovenzijde de vorm van de tunnel volgen. Na wat gepuzzel is de huidige vorm er uit
gekomen. Deze volgt aan de onderzijde de hoofdliggers en is daar ook nog eens
opgesloten aan de zijkanten tussen 2 opgelaste strips. Dit deel is ter plekke vastgebout en gehecht om maatverschillen te voorkomen. Al het meet, zaag-, pas- en vijlwerk is van mijn hand. Jos heeft alles keurig in de vorm gelast. Daarna alles laten
stralen en in de zinkverf gezet en later afgelakt met Hammerite.
De bak paste trouwens niet meteen klakkeloos aan de motor. Zou wel moeten,
maar Rover heeft zowat elk jaar een andere combinatie verzonnen, zodat de kans
dat er ook maar iets meteen past nihil is....
Ik weet nog steeds niet welke koppelomvormer er nu echt aan mijn flexplate zou moeten
passen, maar in overleg met Aad van den
Hoogenband besloten om precisie afstandhouders en -bussen te laten frezen en draaien. Dat kon de voormalige vennoot van Jos,
Kees Jansen, prima. Hij verdient er te nslotte
een goede boterham mee.... De afstandho uders zijn exact gelijk in gewicht om o nbalans
te voorkomen. Zou zonde zijn na alle bala nceerwerk aan de motor...
En, wonder boven wonder, nu paste alles in
een keer perfect! Wel overal nieuwe bouten in gedraaid, van de juiste sterkte en
taaiheid en uiteraard met de juiste aanhaalmomenten. Ook in de, 23 mm ingekorte
cardanas. De nieuwe bak bleek na ombouw maar 23 mm langer dan de oude, a lleen veel breder aan de achter- en onderzijde.

Deel 2 in de volgende Paper Snake

Het Lustrumfeest
Helaas moeten we constateren, dat er te weinig aanmeldingen zijn binnengekomen
voor het tweede lustrum van Cobra Club Nederland.
Daarom zijn wij ook genoodzaakt om dit feest af te gelasten.
Waar de oorzaak ligt, laten we even in het midden, maar het doet ons wel verdriet
om deze beslissing te moeten nemen.
Toch willen we dit lustrum niet ongemerkt voorbij laten gaan en ontvangt u tegen die
tijd een leuke attentie.
Diegenen die zich wel hadden opgegeven en betaald, wordt natuurlijk het geld gerestitueerd.
Hopelijk dat er bij een volgend lustrum wel voldoende belangstelling bestaat, wens
ik u allen een goed Cobra seizoen toe.
Met vriendelijke groeten, Piet Wijn evenementen coördinator.

Paper Snake, het blad waarin alle leden hun ideeën en tips aan medeleden
kwijt kunnen, zodat het blad als communicatie voor elkaar een extra functie
kan krijgen. Ik ben echter nog onbekend met Cobra, de technieken en ben geen
eigenaar of bouwer van een replica. Maar door mijn nieuwsgierigheid,
opgewekt sinds begin dit jaar, weet ik al heel veel meer, dankzij internet,
bezoeken aan open dagen van Cobra-dealers en mijn bezoeken aan de
pubmeetings van de club.
Ik heb vanmiddag erg genoten op de Pubmeeting van 7 juli bij "La Place"in
Laren. Van het zien van weer andere Cobra's dan tijdens mijn kennismaking
met de club op de eerste meeti ng begin april van dit jaar. Kennis gemaakt
met andere leden en gesproken met enkele Cobra-eigenaren, die geduldig
uitlegden wat er aan hun auto gedaan was en nog verbeterd moet gaan worden.
Allemaal heel interessant, met name door het enthousiasme van de mensen, kom
je in een hele andere wereld. Een wereld van vindingrijkheid, oplossingen,
tips, elkaar de hand toereiken voor benodigde hulp, en allemaal gericht op
de brute kracht en schoonheid van de enige echte sportauto uit mijn
tienertijd in de 60er-jaren. Nog steeds de enige sportauto met de eeuwige
mooie vormgeving.
Voor mij is lidmaatschap van deze club een sleutel geworden die mij hopelijk
toegang geeft tot de poort van het rijk van Cobra-eigenaren. Door contact
met de club en de clubleden wordt mijn nieuwsgierigheid naar Cobra steeds
meer versterkt. Een eigen Cobra voor mij? Misschien komt dat er dan toch
eens van.
Interessant te horen over een lid die ook in Hilversum woont en zelf auto's
bouwt. Ik weet zijn naam en adres echter niet, maar als Henryk mij de
ledenlijst stuurt dan vind ik hem wel.
Ik ga nu drie weken op vakantie en zie uit naar eind juli om met interesse
de volgende Paper Snake te kunnen lezen.
groetjes
Roel Wiewel
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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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Evenementenkalender 2002

Juli
27
27&28
28

Zandvoort Festival of Speed Tel. 023-5740750
Truckstar Festival TT circuit Assen Tel.: 0592-38 03 80
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
4
Rizla+ Racing day TT circuit Assen Tel.: 0592-38 03 80
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
17&18
British Classic Cars & Bikes TT circuit Assen Tel.: 0592-38 03 80
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
31
HARC Clubraces Circuitpark Zandvoort Tel. 023-5740750
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
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20 t/m 22
21&22
21&22
27 t/m 29
28&29

Historic Le Mans Continental Car Tours (F) +441304380244
Internationale Autoraces TT circuit Assen Tel.: 0592-38 03 80
Mega Truck Festival Six Flags Holland
Ardennenweekend inl. Piet Wijn Tel. 072-5062429 / 0653-750223
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

Gaat niet door ivm te kort belangstelling!!!
16&17
17

Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen Tel. 073-5233300
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

Aangeboden:
FM Kart/motor integraal helm. Kleur: zwart met Fabrieksbestickering.
Regelbare ventilatie. Absoluut schadevrij.
Maat: 64cm/XXL, maar valt klein, zit tussen 60/61cm L/XL in. Blank vizier
met vergrendelingsstanden. Altijd gedragen met balaclava, dus ook schoon.
Prijs: EUR 70,Te bevragen bij Pim Kuijper 0345 502216 (na 19.00 uur) of email
kuijper.pim@zonnet.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

Papersnake 6-2000

Het achterste gedeelte komt vanuit de
hoeken en het midden van de achterbrug naar beneden om de bovenzijde
van de tunnel te vormen Ter hoogte
van het schutbord, dat loopt bij de o ude body nog schuin, knikken ze. Ook
lopen er vanuit de dwarsligger onder
het differentieel 2 trekstangen naar voren en naar boven. Dit deel eindigt op
de dwarsverbinding tussen de twee
hoofdliggers als een omgekeerde U en
vormt daardoor een beugel rond de
cardan. Ook hier weer flenzen en getapte draad. Dan het middendeel. Dit moest de
druk en trekkrachten overbrengen tussen het voor- en achterdeel, maar toch aan de
bovenzijde de vorm van de tunnel volgen. Na wat gepuzzel is de huidige vorm er uit
gekomen. Deze volgt aan de onderzijde de hoofdliggers en is daar ook nog eens
opgesloten aan de zijkanten tussen 2 opgelaste strips. Dit deel is ter plekke vastgebout en gehecht om maatverschillen te voorkomen. Al het meet, zaag-, pas- en vijlwerk is van mijn hand. Jos heeft alles keurig in de vorm gelast. Daarna alles laten
stralen en in de zinkverf gezet en later afgelakt met Hammerite.
De bak paste trouwens niet meteen klakkeloos aan de motor. Zou wel moeten,
maar Rover heeft zowat elk jaar een andere combinatie verzonnen, zodat de kans
dat er ook maar iets meteen past nihil is....
Ik weet nog steeds niet welke koppelomvormer er nu echt aan mijn flexplate zou moeten
passen, maar in overleg met Aad van den
Hoogenband besloten om precisie afstandhouders en -bussen te laten frezen en draaien. Dat kon de voormalige vennoot van Jos,
Kees Jansen, prima. Hij verdient er te nslotte
een goede boterham mee.... De afstandho uders zijn exact gelijk in gewicht om o nbalans
te voorkomen. Zou zonde zijn na alle bala nceerwerk aan de motor...
En, wonder boven wonder, nu paste alles in
een keer perfect! Wel overal nieuwe bouten in gedraaid, van de juiste sterkte en
taaiheid en uiteraard met de juiste aanhaalmomenten. Ook in de, 23 mm ingekorte
cardanas. De nieuwe bak bleek na ombouw maar 23 mm langer dan de oude, a lleen veel breder aan de achter- en onderzijde.

Deel 2 in de volgende Paper Snake

Het Lustrumfeest
Helaas moeten we constateren, dat er te weinig aanmeldingen zijn binnengekomen
voor het tweede lustrum van Cobra Club Nederland.
Daarom zijn wij ook genoodzaakt om dit feest af te gelasten.
Waar de oorzaak ligt, laten we even in het midden, maar het doet ons wel verdriet
om deze beslissing te moeten nemen.
Toch willen we dit lustrum niet ongemerkt voorbij laten gaan en ontvangt u tegen die
tijd een leuke attentie.
Diegenen die zich wel hadden opgegeven en betaald, wordt natuurlijk het geld gerestitueerd.
Hopelijk dat er bij een volgend lustrum wel voldoende belangstelling bestaat, wens
ik u allen een goed Cobra seizoen toe.
Met vriendelijke groeten, Piet Wijn evenementen coördinator.

Paper Snake, het blad waarin alle leden hun ideeën en tips aan medeleden
kwijt kunnen, zodat het blad als communicatie voor elkaar een extra functie
kan krijgen. Ik ben echter nog onbekend met Cobra, de technieken en ben geen
eigenaar of bouwer van een replica. Maar door mijn nieuwsgierigheid,
opgewekt sinds begin dit jaar, weet ik al heel veel meer, dankzij internet,
bezoeken aan open dagen van Cobra-dealers en mijn bezoeken aan de
pubmeetings van de club.
Ik heb vanmiddag erg genoten op de Pubmeeting van 7 juli bij "La Place"in
Laren. Van het zien van weer andere Cobra's dan tijdens mijn kennismaking
met de club op de eerste meeti ng begin april van dit jaar. Kennis gemaakt
met andere leden en gesproken met enkele Cobra-eigenaren, die geduldig
uitlegden wat er aan hun auto gedaan was en nog verbeterd moet gaan worden.
Allemaal heel interessant, met name door het enthousiasme van de mensen, kom
je in een hele andere wereld. Een wereld van vindingrijkheid, oplossingen,
tips, elkaar de hand toereiken voor benodigde hulp, en allemaal gericht op
de brute kracht en schoonheid van de enige echte sportauto uit mijn
tienertijd in de 60er-jaren. Nog steeds de enige sportauto met de eeuwige
mooie vormgeving.
Voor mij is lidmaatschap van deze club een sleutel geworden die mij hopelijk
toegang geeft tot de poort van het rijk van Cobra-eigenaren. Door contact
met de club en de clubleden wordt mijn nieuwsgierigheid naar Cobra steeds
meer versterkt. Een eigen Cobra voor mij? Misschien komt dat er dan toch
eens van.
Interessant te horen over een lid die ook in Hilversum woont en zelf auto's
bouwt. Ik weet zijn naam en adres echter niet, maar als Henryk mij de
ledenlijst stuurt dan vind ik hem wel.
Ik ga nu drie weken op vakantie en zie uit naar eind juli om met interesse
de volgende Paper Snake te kunnen lezen.
groetjes
Roel Wiewel
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Ardennen weekend 27, 28 & 29 september 2002.
De bedoeling is, dat eenieder op eigen gelegenheid naar de Ardennen toe rijdt op
vrijdag 27 september om uiteindelijk aan te komen in Hargimont, waar het kasteel
staat van Tijs en Gerda om (eventueel) te overnachten.
(Overigens er vertrekt een groepje uit “het Gooi” op die vrijdag vanuit restaurant
“de Witte Bergen” te Eemnes om ongeveer 13.00 uur om gezamenlijk op te rijden).
Uiteraard kunt u ook van dit
kasteel gebruik maken om de
nacht (en) door te brengen,
daar bent u natuurlijk helemaal
vrij in, neemt u wel een slaapzak of iets dergelijks mee, want
het kasteel wordt ve rbouwd en
is nog niet helemaal klaar.
(In het nabijgelegen dorp zijn
ook nog diverse hotels).
Hier staat dan de koffie, of iets
anders hartversterkends, klaar
om daarna ergens een hapje te
gaan eten. Na het eten de bekende sterke verhalen en nog een slaapmutsje, wordt
het tijd om de bedstee op te zoeken , want morgen ( de 28 e ) is er het een drukke
dag want we gaan iets heel anders doen dan autorijden.
Wij beginnen die dag met een ontbijt, gevolgd door een rondritje door de prachtige
Ardennen, alwaar wij aan zullen komen in Poupehan, alwaar wij de auto’s veilig
kunnen parkeren en er koffie of thee is.
Daarna worden we weggebracht naar Bouillon, waar wij door ervaren instructeurs
uitleg zullen krijgen m.b.t. instappen, sturen, water “lezen”en lage en hoge peddelsteun en ons verder zullen begeleiden met de kanotocht, over de
rivier de Semois, waar wij gebieden zullen ontdekken en genieten van de ongerepte natuur.
‘s Middags komen wij dan weer
aan op de camping in Poupehan
waar er gelegenheid is om te
douchen.

Rik Hofsté was daar ook al aan het klussen, want die had schade aan zijn Cobra
opgelopen door een medeweggebruiker.... Rik is de andere 4.6 Rover-rijder in de
club, dus we hebben, naast dichtbij liggende chassisnummers, veel gemeen..... Besloten om voortaan de woensdagavond met z'n drieën te gaan klussen, wat voor
klus dan ook.... Eerst Rik's Cobra dus. Die wordt misschien nog wel mooier dan die
van mij... Toen die klaar was om naar de spuiter te gaan, hebben de ruimte waar we
hobbyen mee helpen opknappen voor Jos. Daarna kon ik pas terecht. Rik en Jos
zijn op een avond de Cobra op komen halen. Had nog voeten in de aarde, want
door de sidepipes paste mijn Cobra niet tussen de zijpanelen van de autoambula nce. Na verwijdering van de zijplaten van de trailer ging het net..... Rik en Jos hebben
daarna de Cobra naar Oosterhout gebracht.
Het was toen al begin maart (ik had de nieuwe bak al vanaf januari...) en mijn pla nning om met de eerste Pubmeeting weer te rijden dreigde in het water te vallen.
Ik was namelijk van plan om naast de nieuwe bak ook mijn eigen versie van de
Backbone Brace van DAX te monteren. Die moest binnen de vorm van de
(oorspronkelijke) tunnel valle n en bovendien (deels) uitneembaar zijn omdat ik de
versnellingsbak van bovenaf wil kunnen demonteren. Verder had ik me al 5 jaar geergerd aan het schudden van het dashboard, dus dat wilde ik ook fixeren. Het artikel
in de PaperSnake van Marcel van der Zee over de montage en effecten van de
Backbone Brace deed me ook besluiten om onder de originele chassisbalken nog
een hoeklijn over de hele lengte te (laten) lassen om de stijfheid nog verder te ve rgroten.
Ik was er intussen achter gekomen dat de nieuwe
bak niet zonder aanpassingen in het chassis zou
passen. Dus moesten er stukjes uit de hoofdliggers worden gehaald. Gelukkig was dit ter hoogte
van de dwarsbalken voor de stoelbevestiging.
Toch geen risico genomen en ter plekke van de
happen over de volle doorsnede van de koker een
dwarsschot gelast met een wanddikte van 8mm.
Ook de "nieuwe" wandjes in de happen met dezelfde materiaaldikte opgevuld. De tunnel dan: 2
vaste delen en een uitneembaar middendeel. Het voorste vaste deel is op de hoofdliggers gelast met afschoring naar de voorzijde van de voetenbakken, onder de uitlaten door. Aan de bovenzijde zit dit met een hoeklijn gebout tegen de beugel achter
het schutbord de z.g. "Hoop". Er zitten flenzen op en er is draad in getapt voor de
bevestiging van het middendeel.

Daarna zullen we gaan boogschieten, met professionele bogen maak je dan kennis met de
boogschietsport en proberen we doelpakken te
raken en zullen we tevens een kleine competitie
houden.

20

Paper Snake 4-2002

Paper Snake 4-2002

13

A car is reborn deel 1
Al 2 jaar geleden was ik tot de conclusie gekomen dat ik een nieuwe (automatische)
versnellingsbak nodig had. De oude bak was waarschijnlijk door de eerste eigenaar
nooit gereviseerd en ik reed er ook al 5 jaar mee. Veel geluiden, hakerig schakelen,
klappen, enzovoort. Bovendien was het een drietrapsautomaat, zonder overdrive.
Dus veel toeren op de snelweg en een hoog verbruik. Verder bleek vorig jaar op de
rollenbank dat de bak zo'n 40% van het vermogen opvrat voordat het bij de wielen
kwam....
Maar; welke bak dan? Voor een Chevy is er keuze volop, maar voor een TVR
(Rover) V8 zijn de mogelijkheden beperkt.
Via het Internet kwam ik erachter dat er voor de Rover een ZF 4-trapsautomaat is,
met 27% overdrive en lock-up. Deze zit in de Range Rover en is er alleen voor een
4-wheel drive. Nu wil het toeval dat dezelfde bak ook in de Jaguar XJS V12 en de
vorige BMW 7 serie zit. Voor achterwielaandrijving dus.
Wat verder geïnformeerd en daaruit begrepen dat zowel de ZF 4HP22, als de 4 HP24 in aanmerking kwamen.
Nu kon ik van de Range Rover dealer, waar ik mijn Cobra ooit heb gekocht een hagelnieuwe (800 km), electronisch gestuurde 4HP24 voor een prikje uit het magazijn
kopen. Er was echter wel een maar; de bak was onder garantie vervangen, dus hij
moest wel worden nagekeken. Vermoedelijk was het de electronica, maar je wist
nooit... De electronica zat er trouwens niet bij, die moest ik van een andere bron betrekken.
Met de oude en de nieuwe bak naar Aad van den Hoogenband van Transmissieservice Sassenheim gegaan. die heeft een week zitten broeden en ik heb via Internet
in Engeland geïnformeerd. Samen kwamen we tot de conclusie dat de electronisch
geschakelde bak in een Cobra een (bijna) onmogelijkheid zou worden. Bovendien
bleken de electronisch geschakelde bakken vrijwel alleen maar te storen in..... de
electronica. Jammer van de bak, auw, auw in m'n portemonnee.
Aad kon me wel een "gewone", hydraulisch geschakelde 4HP22 leveren. Op maat
gebouwd en volledig gereviseerd, voor dezelfde prijs als ik voor de andere bak had
betaald. Niet te duur dus en met garantie. Hij zou dan proberen de andere bak(ken)
in te zetten bij toekomstige revisies en zo een deel van mijn kosten op termijn weer
ongedaan te maken. Daarvoor gekozen. Intussen dus de oude bak uit de
Cobra gehaald en daarvoor het hele
binnenwerk verwijderd (Stoelen, dashboard, bekleding en tunnel, tot en met
de zijkanten van de voetenbakken.....).
Daarna nieuwe beplating voor de voetenbakken gemaakt bij Jos van Strien
in Oosterhout, Waar we ook al mijn
uitlaatsysteem hadden gebouwd.
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’s Avonds is er dan een barbecue op het terrein van Albatrack in Rochehaut.
Deze compleet verzorgde dag kost ons € 43,= per persoon, exclusief de drankjes
natuurlijk en mocht u alleen aan de barbecue mee willen doen betaalt u € 17,= per
persoon.
Het programma voor de zondag luidt als volgt: na het ontbijt, een bezichtiging door
het kasteel en bij goed weer een wandeling over de landerijen.
Daarna wordt het weer tijd om afscheid te nemen van onze kasteelheer en -vrouw
en via een mooie landelijke route huiswaarts en kunnen we dit weekend eventueel
afsluiten met een dinertje.
Mocht u nog vragen hebben, bel dan even met Piet Wijn tel.072-5062429.
Maar geeft u zich wel even van te voren op, zodat we weten op wie we kunnen rekenen. Op de dag zelf zijn wij ook nog mobiel te bereiken:
Piet Wijn
Adrie van Oostrum

È+31-653-750223
È+31-651-538092

Routebeschrijving vanuit Nederland naar het kasteel in Hargimont.
Utrecht
Breda ( A 27 )
Richting Antwerpen (A 58 - A 1 - E 19 )
Antwerpen ( ring )
Afslag Brussel / Mechelen ( A 1 )
Brussel ( ring )
Richting Luxemburg / Namen
Afslag Luxemburg / Namen( A 4 - E 411 )
Afslag Marche ( N 4 )
net voor Marche afslag Hospital Paola
Kruising oversteken
Rotonde afslag Hargimont / Rochefort
in Hargimont afslag links richting Bastogne
na ± 100 meter links het kasteel Jemeppe Rue Félix Lefèvre no.24, Hargimont.

Amerikaanse berichten uit Auto Motor Klassiek
Shelby Dragonsnake. In Phoenix, Arizona is iemand zo gelukkig geweest een uiterst zeldzame Shelby DragonSnake te traceren. Carroll Shelby bouwde deze Cobra in 1965 speciaal voor het dragracen. Zo was dit “kanon” onder andere uitgerust
met een speciale wielophanging met stijvere veren en strakkere schokdempers. De
motor was de stage 2 Ford V8 D-289. In de auto vond men nog een logboekje van
de eerste eigenaar waarin hij de racehistorie had bijgehouden, alsmede een uitdraai
van de sprints die het ding in 1965 trok. Over de kwart mijl deed de machine 11,96
seconde. De eindsnelheid lag toen dicht bij de 190 kilometer per uur. A fast mover,
indeed.
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Hallo Cobra-liefhebbers,
Het is alweer een tijd geleden dat wij iets voor de Paper Snake hebben
geschreven. Om precies te zijn op 17 juli 1999, want toen is onze zoon
Jordi na een ritje in de Cobra (ronkend in mamma’s buik) geboren (zie
de Paper Snake van september 1999). Niet zo gek dat meneer helemaal
gaat flippen als Edwin de Cobra start: “Mam, mam, mam, m’n kussen (om
op te zitten) ik ga vliegtuigen kijken met de Cobra!!!” Strak in de gordels gaan vader en zoon op pad.
“Gaan we slippen, pap?” (dat weet Jordi nog van het Cobra-weekend op
het circuit van Lelystad). Bij de vliegtuigen wordt er altijd een patatje
gekocht. En komt er iemand met kwijl op de kin de Cobra bekijken, dan
geeft Jordi wel uitleg: “Dat is een Cobra, die is van m’n vader en moeder én van mij! Hij doet GRRRRMMMMMM en hij kan slippen. Dan zeg
ik altijd: Put the pedal to the metal, pap!” (bijdehand? Best wel!)

Fotoboek op onze website
HERHAALDE OPROEP
Beste Cobra eigenaars,
U heeft al twee keer de oproep gelezen in onze Paper Snake om een mooie foto
van uw Cobra aan ons toe te sturen. Het aantal reacties was tot nu toe erg laag
(één). Om u alvast even te laten proeven, is er op onze website een diashow van de
reeds beschikbare foto’s gezet.
Hopelijk vindt u het zo leuk, of heeft u nog opmerkingen, stuur deze naar ons redactie-adres. Digitaal aanleveren kan natuurlijk ook, in JPG formaat met minimaal
300dpi.
Stuur je foto, met je naam, adres en emailadres naar het redactieadres; t.a.v. M.
Goossens, Weteringstraat 14, 5612GX Eindhoven of redactie@cobraclub.nl
Bij voorbaat dank
Webmaster, Albert Vooren

Oh ja, Jordi vertelt ook nog: “U mag
wel kijken hoor, maar niet aan de Cobra
komen! Kijk, daar zitten de uitlaten en
er zit een Chevrolet motor is. Die zit
onder de motorkap.”
Jordi praat altijd héél veel (ook in zijn
slaap). Tijdens het rijden kletst hij ook
aan één stuk door tegen Edwin (die er
geen bal van verstaat). Laatst stond er
een motorfiets naast hun voor de stoplichten: “Hoi meneer, ik ben Jordi en
dit is m’n vader’s Co…. GRRRRMMMMM,
motorfiets uit beeld… (ver achter natuurlijk, niet voor).

22
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Een paar ritten later kon
Jordi de slaap niet tegenhouden. Hij slaapt ’s
middags nog, maar het
mooie weer kriebelde bij
de twee freaken. Toch
maar rijden, en na 10 minuten … helemaal van de
wereld.

Jordi heeft op z’n 2 e verjaardag een eigen overall
(met naam achterop) gekregen (pappa hobbiën?
Jordi ook hobbiën!). Natuurlijk moest er een Cobra-batch op gestikt worden.

En van al dat hobbiën
word je moe. Té moe om
je pyjama aan te trekken.
Vooruit, bed moet toch
verschoond worden:
“Droom lekker Jordi!”
Vanuit Jordi’s kamertje
klinkt zacht:
“ggrrrrrmmmmm hard
pappa”
Tot ziens,
Edwin, Simone en Jordi
10
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Evenement
Old-timer Grand Prix Nürburgring
Het evenement.
Dit evenement vindt plaats op 9, 10 en 11 augustus 2002 op de Nürburgring en omvat vele races die ongeveer elk een half uur tot een uur duren, elke Formule die
men redelijkerwijs kan bedenken, welke op asfalt plaats kan vinden.
Wat dit in de praktijk betekent, is dat u getuige kan zijn van alle klassiekers, welke in
de vijftiger en zestiger jaren gebouwd zijn, sportcars van de zestiger en zeventiger
jaren (inclusief Cobra’s natuurlijk) , Formule 1 van ver vervlogen tijden enzovoort,
enzovoort.
De races zijn nooit lang genoeg om te vervelen en u kiest zelf uit naar welke race
uw voorkeur naar uit gaat.
De “oude” Nürburgring Die Nordschleife.
Misschien weet u het nog, maar de originele Nürburgring is 22 kilometer lang en
mocht voor de meeste serieuze vorm van races niet meer worden gebruikt na het
fatale ongeluk van Niki Lauda in de zeventiger jaren.
Sinds die tijd racete men uitsluitend op het veel kortere maar veiligere nieuwe circuit
(inclusief de meeste Oldtimer Grand Prix), welk voor het publiek veel eenvoudiger
en overzichtelijker is om de races gade te slaan.
Mocht u toch zelf eens een keer willen racen op het oude circuit, dan is dit ook mogelijk, u betaalt €11,= en u kunt zonder veiligheidsbriefing, geen auto inspectie en
zonder verplichte helmkeuring hier aan deelnemen (uiteraard voor eigen risico).
Als u het rustig aan doet, speciaal het eerste rondje en u houdt uw ogen goed op de
weg en in de spiegels, kunt u een grandioze race ervaring opdoen. Voor meer informatie kijk op de site http://www.nuerburgring.de.
De Duitse CRC gastvrijheid en organisatie.
De Duitse club is weliswaar kleiner dan de Engelse, maar wat zij tekort aan leden
hebben, maken zij ruimschoots goed in de kwaliteit van hun eerste grote evenement
van het jaar.
Van de ongeveer 350 leden, die de club telt, waren er in 2001 zo’n 91 aanwezig in
de clubstand van deze club!!!
Als u zich opgeeft om ook mee te doen aan dit evenement en reserveert, dan krijgt
u:
· Een gegarandeerde parkeerplaats voor drie dagen voor € 10,= afgescheiden
voor de club op ongeveer 200 meter afstand van de stands, aan de zijde van
de startlijn en eerste bocht van het nieuwe circuit. Dit is ook gunstig gelegen
waar alle stands zijn waar u nog iets kunt kopen om uw eigen automobiel
mee te verfraaien.
· Een goedkoop kaartje voor het evenement zelf ( op dit moment nog niet bekend hoeveel).
· Een goedkoop, maar uitstekend ontbijt, lunch, avond barbecue en dansen in
de grote clubtent op zaterdag en ontbijt en lunch op zondag ook voor ongeveer € 10,= per dag.

Het was wel behoorlijk ballen weer en achter af kwam ik er achter dat het tijdelijke
kenteken eigenlijk niet meer geldig was. Direct daarna naar de douane om BPM te
betalen en weer terug naar het RDW om een spoedafgifte te regelen. Een spoedafgifte kost wel 250 piek extra maar dan heb je het kenteken wel binnen vijf werkdagen, anders kan het wel eens een week of drie duren als je geluk heb.
Verder kom je pas achter bepaalde dingen als je er een paar keer mee gereden
heb, zo ben ik niet tevreden over de koppeling. De cilinder zit nu aan de motor kant
van het schutbord waar heel weinig ruimte was waardoor hij zo zit dat het moment
van het pedaal te klein is. Ook is het volume van de cilinder wat aan de kleine kant
gezien het fijt dat hij maar net ontkoppeld en dat wil soms lastig schakelen en vereist een voorzichtige bediening.

De oplossing een nieuwe grotere cilinder en een andere plaatsing, nu plaats ik hem
aan de binnen kant bij de pedalen waar ik veel meer ruimte heb om een groter moment te creëren met een langere slag waardoor hij lichter gaat koppelen. Eindelijk
waren de deck emblemen binnen die gelijk maar gemonteerd en ook maar een paar
zonneklepjes gekocht.

Na een hoop gepruts was de koppeling eindelijk naar mijn zin, er is gewoon niet genoeg ruimte om met twee handen tegelijk te sleutelen bij die pendalen. Hij koppelt
nu lekker licht en is dus veel beter te doseren.
27-6-01

Jaaaa Goed gekeurd.
Ik mag nu legaal de weg op want de papiertjes zijn binnen.
En ik ben weer een nieuw vervolg begonnen.
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Dit is dus de enige manier om een oude 8 -pitter op kenteken te krijgen. Verder moet
de wagen natuurlijk wel aan alle voorschrifte n voldoen die toen golden. Als je er met
een in elkaar getrapt hok komt aanzakken dan vraag je om problemen maar als het
er gewoon netjes uit ziet en is dan volgen ze gewoon de regels.
Het voordeel is natuurlijk dat je niet met die wagen naar Engeland hoeft om hem
daar op kenteken te laten zetten, en hij is dus op papier negen jaar oud. Wat betekend dat je nog maar een klein percentage van de BPM hoeft te betalen (412 gulden) van de nieuwprijs in 1992 wat volgens de douane 26000 gulden was. Het
hangt van het jaartal af maar bij een leeftijd van 9 jaar krijg je 90% korting (10% per
jaar).
Als je dus een wagen gebouwd heb met een nieuw kenteken heb gekregen volgens
optie 1 dan kan je de knip nog eens open trekken om de volle mep te betalen wat
op kan lopen tot duizenden guldens.
Wat ze in Engeland wel door hebben dat wij dat hier liever optie 2 hebben dan optie
1 dus een kenteken van 1992 kost je al gauw 500 pond. Particulier is er moeilijk aan
te komen, al die mannen die kit cars bouwen weten dat en kopen alle wrakken op
voor het chassis en papiertje.
Ze zijn in Engeland wel van plan om de regels daar een stuk strenger te gaan maken, het is dus nog een kwestie van tijd en deze truc gaat ook niet meer op. Let dus
wel goed op de tijd of dit nog mogelijk is tegen de tijd als je klaar bent met bouwen.
Er is ook nog een mogelijkheid om het via de Duitse TUF te doen maar die optie
ken ik verder niet.
Resumé
Nieuw kenteken = Veel werk, tijdrovend, duurder bouwen en veel duurder invoeren.
Oud kenteken = Aanschaf is niet goedkoop maar in totaal een stuk voordeliger dan
nieuw en een stuk makkelijker bouwen.
Ik heb zoals je waarschijnlijk wel begrijpt een kenteken in Engeland gekocht en ben
donderdag 21 Juni om 15:00 uur voor de import keuring geweest. Gelukkig trof ik
een sympathieke keurmeester, die er eigenlijk geen zin meer in had voor deze week
omdat hij vrijdag vrij zou zijn. Hij moest natuurlijk wel normaal keuren maar deed
niet moeilijk. hij zij op een gegeven moment wel dat hij er wel erg nieuw uit zag voor
een wagen uit 92, waarop ik maar zij dat hij helemaal opgeknapt was. Ja je moet je
gewoon dom houden en vooral niets meer zeggen dan strikt noodzakelijk is en vooral niet bij de hand gaan lopen doen.
Met het grootste gemak doorstond hij de marteling die hem aangedaan werd om te
kijken of er speling of breuken op de ophanging zaten, remmentest een 10, verlichting een 10, CO meting een voldoende (wat wil je met een blok van 22 jaar oud), algemene staat een 10 en geslaagd was mijn pupil.
Een van de wetten van Murphy is meestal op een dag als deze wel van toepassing,
je bedenkt het nooit maar toen ik me wilde legitimeren bleek dat mijn rijbewijs 1 dag
verlopen was dus hij kon wel gekeurd worden maar niet op naam gezet worden of
BPM betalen. Kortom de dag daarna eerst een nieuw rijbewijs gehaald en toen weer
naar Zwijndrecht om de papieren op te halen, met de Cobra natuurlijk.

8
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Mogelijkheden tot kamperen in de nabijheid van de auto’s en als u niet van
kamperen houdt, er zijn vele betaalbare hotels en gästehauser in de omgeving van de Eifel te vinden. Probeer eens http://www.hocheifel- nuerburgring.
de of waag er een paar telefoontjes aan.

Wij , als Nederlandse Cobraclub, hopen u daar te verwelkomen.
Als u een entreebewijs voor het merkenclub parkeerterrein voor dit weekend wil bemachtigen kunt u contact opnemen met Uschi Hartmann of met onze eigen Piet Wijn.
Het entreebewijs kost EUR 12.50 kost en de ontbijten op de zaterdag en de zondag ieder EUR 2.50.
Een ieder die wil komen wordt verzocht om dit te melden bij Uschi of Piet, zodat zij de
entreebewijzen kunnen bestellen, en kunnen reserveren voor ons. Dit willen zij graag
vergezeld zien van naam en autonummer en is af te halen bij haar op de Nürburgring
en men kan dan vragen naar Uschi, Harald of Klaus. De Duitse en Engelse club bevinden zich op het merkenclub parkeerterrein B3. Het telefoon/faxnummer van Uschi Hartmann is +49-2203-52989

Hotels in de omgeving van de Nürburgring
Bad Neuenahr
Steigenberger Bad Neuenahr
Kurgartenstrasse 1
Bad Neuenahr-Ahrweiler, 53474
Tel.: +49 (0) 26 41 / 9 41-0
Fax: +49 (0) 26 41 / 70 01
Dorint Hotel - Bad Neuenahr
Am Dahliengarten
Bad Neuenahr-Ahrweiler, 53474
Tel.: +49 (0) 2641 - 8950
Fax.: +49 (0) 2641 - 895834
Ringhotel Giffels Goldener Anker
Mittelstrasse 14
Bad Neuenahr-Ahrweiler, 53474
Duitsland
Tel. +49 (0) 26 41 80 40
Fax +49 (0) 26 8 04-4 00
Koblenz
Hohenstaufen Top Hotel
Emil-schueller-str. 41-43
Koblenz, 56068
Tel. +49 (0) 261 30140
Fax. +49 (0) 261 3014444
Mercure Koblenz
Julius-wegeler-str. 6
Koblenz, 56068
Tel. +49 (0)2 61 1 36-0

Ibis Hotel- Koblenz
Rizzastr. 42
Koblenz, 56068
Tel.: +49 (02)61-30240
Fax: +49 (0)261-3024240
Hotel Höhmann
Bahnhofplatz 5
Koblenz, 56075
Tel. +49 (0) 261 30378-0
Fax +49 (0) 261 3037810
Hotel Kreuter
Stauseestr. 31
Koblenz, 56072
Tel. +49 (0) 261 94147-0
Fax +49 (0) 261 48327
Hotel Gülser Weinstube
Moselweinstr. 3
Koblenz, 56072
Tel. +49 (0) 261 401588
Fax +49 (0) 261 42732
Maria Laach
Ihr Seehotel Maria Laach
Am Laacher See
Maria Laach, 56653
Tel. +49 (0) 2652 5840
Fax +49 (0) 2652 584522
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Helaas

geen Cobra’s maar computers en
computeronderdelen

Het houten dashboard is beplakt met een kevlar folie wat zeer gelikt staat. Om een
deurtje te maken in het gat van het handschoenenkastje viel niet mee, gelukkig heb
ik een maatje, verre familie van Edelbrock waarschijnlijk omdat hij Edelbroek heet,
die erg handig is met hout en die heeft van buigzaam triplex en fineer een mooi
deurtje weten te maken wat precies in de vorm van het dashboard paste. De zithoogte was ook wat aan de hoge kant, de enige oplossing om die te verlagen was
de rail er onder uit te halen. Als de stoel voor mij maar goed staat is het belangrijkste.

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

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

Duidelijk
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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Zo de laatste handelingen aan de afwerking zijn gedaan, nu alles past en vrij loopt
konden de voor binnenschermen erin geplakt worden. Het was wederom weer een
hele ervaring om die er pas in te krijgen. Rare jongens die Engelse, ze zeggen dat
het allemaal perfect past maar als je het uiteindelijk erin moet bouwen dan klopt er
geen hout van. Op advies van iemand heb ik de uitlaatspruitstukken geïsoleerd om
de temperatuur onder de motor kap wat lager te houden en zodoende ook je voeten
wat koeler te houden.
Dan moet het er binnen kort maar van komen, eerst nog even uitlijnen en door een
APK keurmeester laten keuren en op naar de RDW om een kenteken te scoren.
RDW
22-6-01
21 juni, dat was de dag des oordeels, 15:00 uur aanwezig zijn bij de RDW te Zwijndrecht voor de import keuring.
Er zijn namelijk een aantal opties om een Cobra kit op Nederlands kenteken te krijgen.
Optie 1: Je kunt een kit kopen deze in Nederland bouwen en als hij klaar is in Engeland laten keuren zodat er een Engels kenteken op komt en dan moet je hem in Nederland importeren. Nadeel hiervan is dat je een nieuw kenteken hebt en dan kan je
nog een keer de volle mep aan BPM mag betalen als je hem invoert. En hij moet
aan de moderne milieu eisen voldoen qua CO uitstoot en katalysatoren.
Optie 2: Wat je ook kan doen is in Engeland een chassis kopen met een kenteken
en die gebruiken als basis voor de te bouwen Cobra, eigenlijk gaat het alleen maar
om dat papiertje wat bij het chassis zit.
Wat je dan dus op "papier" heb gedaan is een Cobra gekocht in Engeland en je
hebt hem hier in Nederland opnieuw opgebouwd met nieuwe onderdelen. Geen
speld tussen te krijgen volgens de wet.
Als je een chassis met kenteken van bijvoorbeeld 1992 kan kopen dan word het een
stuk interessanter. Want dan hoeft de motor niet aan die strenge milieu eisen te voldoen, als de CO maar onder de 2,5 is dan is het goed.
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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

DAX BENELUX

Toerrit Drenthe
Voor de derde maal te houden toerrit door Drenthe beloofde veel goeds. Het weer:
prima, zonnig met enige bewolking en een heerlijke temperatuur.
Op het terras van V.D. Valk Motel in Spier plaats genomen hebbende, rolde de een
na de andere Cobra binnen.
Totaal 9 equipes en een TVR-Vixen. Tijdens de tocht voegde de secretaris van de
CCN zich erbij. Dus met ons erbij totaal 11. Een ve rdubbeling t.o.v. het vorige jaar.
De volgende deelnemers waren van de partij:
Pim Kuijper/Mickel Goossens
Adrie/Metha van Oostrum
Dhr. Boering met zoon
Dhr. Koppendraaier met partner
Ed/Trix Gijzen
Carla Goezinnen-Hemmers
Kees van Nimwegen
Piet/Nel Wijn
Albert/Henriette Vooren
Henryk Brinksma en Sandra Hogeveen
En wij.
De route hadden we aangegeven op een wegenkaart in kleur en bedroeg ca. 150
km. Het lukte redelijk goed alle elf wagens bij elkaar te houden, behalve in Rolde.
Door een plaatselijke wielerwedstrijd een aantal omleidingen die aanleiding was dat
de groep uit elkaar viel. Maar dan is er de mobiele en de groep werd weer samen
gebracht.
De route leidde ons langs vele kleine es- en brinkdorpen met daaraan gelegen de
grote Saksische boerderijen met rieten daken en bomen op de brink, langs weggetjes met hun slingerend verloop, door grote bossen en langs boom- en beekdal met
zo nu en dan een hunebed.
Drenthe heeft vele beschermde natuurgebieden en wordt gekenmerkt door een grote afwisseling van oude en jonge landschappen. Het is mogelijk een lange route te
rijden door een wisselend landschap met weinig verkeer op de weg. Het enige dat
er wel is, is het vele fietsverkeer en de oude klinkerbestratingen.
We vertrokken ca. 11.15 u vanuit Spier via een aantal dorpen, zoals Wijster, Manti nge, Meppen, Aalden (met Oud Aalden), Zweeloo, langs Orvelte, Westerbork, Elp,
Schoonloo, Grolloo, boswachterij Borger, boswachterij Gieten, Anderen, Gasteren,
Oudemolen naar Zeegse waar we de pitchstop bij het plaatselijke motel hadden.
Hier genoten we met ons allen de lunch, lekker vertoevend op het terras. De route
werd om ca. 15.00 u vervolgd. Carla had wat problemen geconstateerd met de motor en wenste samen met Kees de terugtocht reeds te aanvaarden. We vervolgden
de route langs Zuidlaren, Annen, Anloo, Gasteren, Loon, Balloo, Rolde, Ekehaar,
Amen, boswachterij Hooghalen waarin Het Kamp Westerbork is gelegen, Hooghalen, Zwiggelte, Westerbork, Beilen en de afsluiting in Dwingeloo, waar we ca. 17.00
u aankwamen. Op het terras in de zon aan de brink van dit dorp werd nog na geboomd over de gereden route. Albert werd gewezen op het verschijnsel, dat kort
voor Dwingeloo uit de rechter uitlaat meer dan normaal blauwe rook te voorschijn
kwam. Hij vertrouwde de zaak niet en trommelde de wegenwacht op, die pas over
een drietal uur kwam opdagen.
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JOHN KOX

HOOGEIND 75

B-2321 HOOGSTRATEN

TEL/FAX: (03) 315.93.62

DAX BENELUX
RUSH

-

TOJEIRO

-

KAMALA

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

DE ENIGE OFFICIELE IMPORTEUR VOOR:
DAX RUSH * DAX TOJEIRO * DAX KAMALA
SERVICE MET EEN GROTE “S”.
TYPE-KEURING MET ELKE MOTOR MOGELIJK
SCHRIJF, BEL OF FAX ONS VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ONZE PRIJSLIJST
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OPEN EN BLOOT

De monteur besloot na enig telefonisch ruggespraak de klepdeksel te demonteren
van het motorblok. En zie daar het euvel. Een van de tuimelaars lag naast zijn stoterstang en had een groot gat ter plaatse van het draaipunt. De brokstukjes zag je
liggen. U begrijpt dat dit het einde van het kunnen rijden met zijn Cobra was. Voor
Albert was het zaak om zijn vrouw en de Cobra weer thuis te krijgen.
En zo werd een dagje Drenthe afgesloten. Met de herinnering aan een mooie Cobra-dag reed een ieder zijn route huiswaarts.
Groeten van Cobra tot Cobra,

Wij hebben genoten van een echte “last minute” vakantie in Turkije waar LPG overal te vinden is net zo als in Nederland. Helaas geen Cobra’s maar wel veel zon,
warm zeewater, mooie natuur en interessante cultuur.
Een tip en een waarschuwing. De meeste Cobra’s kunnen op de snelweg minstens
3 keer zo hard rijden als de toegestane max. snelheid. Op een rustig stuk weg is het
erg verleidelijk harder te rijden dan feitelijk is toegestaan. Geef de politie niet de
kans je te pakken met een laser of een flitspaal. De goedkope radardetector van de
Kijkshop werkt perfect. Maar, rijd nooit te hard binnen de bebouwde kom. Je zal
toch een klein kind aanrijden of iemand die rustig loopt te wandelen..
Het gaat goed in “kit car” land. Ik las in het laatste Engelse blad dat er bij de diverse
leveranciers 190 verschillende car kits verkrijgbaar zijn. U zult misschien denken dat
de SVGA (nieuwe veiligheidsnorm) problemen zal geven voor de fabrikanten. Maar
dit is gelukkig niet zo. De algemene conclusie is dat de kwaliteit van de kits dankzij
de SVGA beter is geworden. Jammer dat Nederland met al haar tolerantie geen begrip op kan brengen voor creatieve ingenieurs die hun eigen auto willen bouwen.
Er is een kans dat wij op korte termijn de magische grens van 200 leden bereiken.
Het totaal aantal leden is nu 191. Graag zien wij ook de nieuwe leden bij de pubmeetings en ritten. Er zijn altijd wel een paar stoelen vrij voor aspirant eigenaren.
Vraag er gerust om.
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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Egbert en Tineke
Zondagnacht 7.00 uur. Na een zeer kort nachtje is het tijd om de oogleden open te
schuiven en te stutten omdat ze anders weer bezwijken onder de zwaartekracht. De
avond van te voren was het eigenlijk achteraf iets te gezellig geweest en ik had nog
wat “plezier” van de gevolgen van het gerstenat. Na de nodige liters water over me
heen te hebben gekregen ben ik dan eindelijk uit m’n coma ontwaakt en kan ik gaan
beginnen aan de rit naar Pim Kuijper, m’n gastheer voor de dag. Onderweg nog
even tanken en een broodje met wat drinken kan ik mijn weg vervolgen. Tot mijn
verbazing is het al 7.45 uur en ik realiseer mij dat ik mijn Peugeot 405 1.6 ltr zonder
turbo en/of andere oppeppende middelen de sporen dien te geven. Met een hoogst
illegale snelheid (hopende dat de wouten ook een feestje gehad hebben en dus niet
staan te controleren) stuur ik op Beusichem aan. Om 8.13 uur stuur ik de Sportveldstraat in alwaar Pim mij staat op te wachten. Van Marijke krijg ik nog een cafeïne injectie en dan kunnen we gaan. Voor het eerst zit ik bij Pim in de auto. Nu wil het
toeval dat ik het goed met Pim kan vinden en dat zit dus vandaag wel goed. We
keuvelen wat over auto’s en komen per ongeluk ook weer bij Cobra’s uit. Wat is dat
toch met die Cobra’s. Als je er eenmaal over begint, blijf je bezig. Dan zien we iets
speciaals op de A28 net voorbij Zwolle. Een groepje van 4 Engelse Aston Martins
waarvan ook de nieuwste telg uit het nest, de Vanquish. Naast deze krachtpatser
ook nog 3 historische Aston Martins waarvan ik in de haast niet heb kunnen zien
welk type. Om 10.00 nemen we afslag Spier om even later bij Motel vd Valk aan te
meren. We worden hartelijk verwelkomd door Egbert en Tineke en we lopen naar
het terras waar al andere leden zitten waaronder Dhr Boering met zijn zoon. Dhr
Boering houdt er voor zijn respectabele leeftijd een pittige rijstijl op na. Zijn rechtervoet zit beslist niet vastgeroest zoals bij vele van zijn leeftijdsgenoten. Na een kopje
koffie te hebben besteld en wat kletsen komt de ene na de andere Cobra de parkeerplaats op. Om 11.15 uur is het tijd om te vertrekken. Nu ben ik regelmatig in
Drenthe geweest maar het is en blijft toch een mooie provincie met al z’n karakteristieke dorpjes, brinken en boerderijen.
Ondanks dat ik regelmatig in Drenthe ben geweest heb ik vandaag toch weer iets
gezien, EEN HUNEBED, en ik ben niet de enigste die dat nog nooit had gezien.
Egbert houdt de moraal erin door vaak richting een terras te rijden maar er vervo lgens gewoon weer aan voorbij te gaan. Na het zoveelste terrasje rijden we een parkeerplaats op. Het is zover, denken we. Maar Egbert weigert te stoppen en met een
rommelende maag vervolgen we de route. Dan komt het moment toch daar en we
kunnen gaan lunchen. Het gebruikelijke recept voor mij, een omelet met een
spaatje. Een paar mede-reizigers krijgen pas hun bestelling als de rest het al lang
en breed op heeft. Om de treuzelaars wat op te fokken besluiten de mensen die
reeds klaar zijn om gezamenlijk op te stappen en de rit uit te rijden.
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Na wat protest blijven we toch maar wachten en dan is het zomaar ineens 15.00
uur. Hoog tijd om weer te gaan rijden. Na nog wat dorpjes en mooie boerderijen
met de ene keer een groen rieten dak (mos) en de andere keer een splinternieuw
rieten dak (te nieuw), de te kleine boerderij komen we dan toch langs een stulpje
waar Pim en ik ons wel kunnen vinden (de juiste afmetingen, het goede dak met de
juiste kleur). Maar ja, we zijn Hollanders en hebben dus altijd wat te zeuren. Om
17.00 uur komen we dan aan het eindstation in Dwingeloo alwaar we plaats nemen
op een terras. Een paar drankjes, een prachtige foto -reportage van een restauratie
van een Jaguar E-type convertible van Dhr Boering en een diner later koersen Pim
en ik weer op huis aan.
Egbert en Tineke, bedankt voor de mooie rit.
Mickel Goossens
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Allereerst iedereen een fijne vakantie
toegewenst voor zover die nog niet begonnen is of zelfs al voorbij is.
We hebben de komende tijd twee leuke
evenementen op het programma staan.
De Oldtimer Grand Prix op de Nurnburgring op 9 -11 augustus en het inmiddels
traditionele Ardennenweekend. Ik ben
zelf van plan om naar alletwee de evenementen te gaan en ik hoop natuurlijk dat
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mededelingen behoeft niet te betekenen dat CCN achter de
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Heeft u de aanvulling op de internetsite al
gezien? Er staat sinds kort een diashow
op van foto’s die tot nu toe al verzameld
zijn door clubleden.
Mickel Goossens

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**

Het verslag van de pubmeeting van Juli
paste er niet meer in. Dit is volgens mij
een primeur waarvoor dank aan o.a.
Edwin, Simone en Jordi en aan het kersverse lid Roel.
Voor de volgende Paper Snake heb ik
ook al verschillende artikels klaarliggen
waaronder enkele technische artikelen
dus die komt waarschijnlijk ook wel weer
vol.

€ 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.
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Geboorte Cobra deel 4
A car is reborn deel 1
Kleurplaat
Lustrumfeest
Roel Wiewel
Ardennenweekend
Jordy, nieuwbakken Cobra-fan
Oldtimer Grand Prix Nurnberg
Toerrit Drenthe
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Pubmeetings
1e zondag v.d maand van
april t/m oktober vanaf 14.00 uur.

Restaurant La Place
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5314644
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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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