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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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PAPER SNAKE
HET OFFICIËLE CLUBBLAD
VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND
10e jaargang No.6 December 2002
Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057,
Giro bank 1068635
Voorzitter:
Bob Swift
Voorzitter@cobraclub.nl
Secretaris: Henryk Brinksma
Husselmansgoed 50
3863 BX Nijkerk
Secretaris@cobraclub.nl
Evenementencoördinator:
Piet Wijn
Evenementen@cobraclub.nl
Penningmeester:
Theo Weesepoel

tel 072-5814470
tel 033-2464802
fax 033-2465452

tel 072-5062429

tel 0321-381269

Redactie: Mickel Goossens
Weteringstraat 14
5612 GX Eindhoven
Redactie@cobraclub.nl
Technische commissie:
Gert van Beek
TC@cobraclub.nl

tel 040-2692528
fax 040-2570242

tel 0114-635010

WWW.COBRACLUB.NL
Inloggen op website Tips & Trucs
Aanmeldcode: BouweenCobra
Wachtwoord:
EenfluitjevaneenCent
Oplage 275 exemplaren
Losse nummers € 1,15
Contributie € 45,50 inschrijfgeld € 11,50
Kopij: Gaarne bij artikel meerdere foto’s (bij voorkeur zwart /
wit) meesturen waarmee wij het geheel kunnen verfraaien.
Zet naam en adres op de foto’s zodat wij deze na gebruik
terug kunnen sturen, tenzij anders afgesproken.
CCN behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten,
te veranderen of in het geheel niet te plaatsen.
CCN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de publicaties. Het plaatsen van advertenties of ingezonden
mededelingen behoeft niet te betekenen dat CCN achter de
inhoud staat.

REDACTIONEEL
Wegens problemen met de computerhardware van ondergetekende valt de
Paper Snake later op de mat dan was
gepland. Excuses hiervoor.
Alweer het einde van het jaar. Ook dit
jaar is weer omgevlogen en dat betekent
dus eigenlijk een terugblik op afgelopen
jaar maar dat ga ik niet doen. Ik wil graag
vooruitkijken naar het volgende jaar en
eens iets nieuws in de Paper Snake zetten. Nieuwe ideeën, nieuwe onderwerpen, nieuwe lay-out enz. Ik ga daar zelf
tijdens de winterstop over denken en ik
wil graag dat u daar ook eens over na
denkt. Het clubblad wordt natuurlijk voor
u en door u gemaakt. Wie nieuwe, frisse
ideeën heeft over de Paper Snake kan ze
aan mij doorgeven
Dan rest mij nog om u fijne feestdagen
toe te wensen en een goed en gezond
2003. Natuurlijk hoop ik op mooi weer en
een goede opkomst bij ritten en pubmeetings.
Tot nu toe ben ik zelf Cobra-loos en ik
hoop daar in 2003 verandering in te kunnen brengen.
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**

€ 350,€ 280,€ 170,€ 95,€ 80,€ 50,-

*De kosten van de kleurenadvertenties is inclusief een internetlink op de website van Cobra Club Nederland.
** De internetlink kan alleen in combinatie met een A4
zwart/wit-advertentie
Kleine advertenties in de rubriek Showroom zijn gratis voor
leden van de CCN.
Verzekering: Leden kunnen via de CCN hun Cobra collectief laten verzekeren.

Pubmeetings
1e zondag v.d maand van
april t/m oktober vanaf 14.00 uur.
Restaurant La Place
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5314644
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OPEN EN BLOOT

Daar dit de laatste Paper Snake van dit jaar is, is het tijd voor mij om te reflecteren over
het afgelopen Cobrajaar. Het aantal clubleden is gegroeid tot 209 en is voor een deel te
danken aan het TV programma “A car is born” op Discovery Channel en het bewijst dat
de interesse voor deze klassieker niet zal verdwijnen. Ook voor mij is de Cobra nog altijd de mooiste sportauto die bestaat.
Onze internet site www.cobraclub.nl genereerde veel e-mails en trekt veel kijkers. mijn
telefoon rinkelt regelmatig met belangstellenden, die vragen om meer informatie.
De kwaliteit van de Paper Snake wordt beter en beter dankzij onze perfectionist Mickel
Goossens. Maar zonder input van jullie wordt het niks. Stuur uw foto’s met of zonder opmerking naar hem toe voor publicatie.
Onze Pubmeetingplaats Settlers is druk bezocht er waren ook veel nieuwe gezichten te
zien van zowel nieuwe leden als van potentiële leden.
Onze twee top evenementen zijn ook dit jaar weer goed bezocht. Ik hoop dat een bezoek aan het Neurenberg circuit volgend jaar doorgaat en dat we ook weer ons inmiddels traditionele kasteelweekend in België zullen hebben.
Door de sterke groei van mijn onderneming heb ik besloten af te treden als voorzitter.
Tijdens de algemene ledenvergadering zal ik mijn functie overdragen aan mijn opvolger.Ik heb met plezier in het Cobra bestuur gewerkt. Ik dank u allemaal hartelijk voor uw
steun. Het bestuur heeft unaniem Piet Wijn gekozen als mijn opvolger. Wij hebben
meer mensen nodig voor het bestuur. Hebt u interesse? Bel mij voor meer informatie.
Uw Club Heeft U Nodig!
Denk niet dat De Swifty Snakers zullen verdwijnen uit de “Cobra scene”. Wij hebben
meer plannen om jullie te verassen!!
Ik hoop u allen op zondag, 27 januari 2001 om 13.00 uur, te mogen verwelkomen op
onze algemene ledenvergadering. U heeft dan de mogelijkheid mee te praten over de
plannen voor het nieuwe Cobrajaar. Komen a.u.b. met uw nieuwe agenda in de hand
om de nieuwe evenementenkalender te bestuderen en vast een voorlopige planning te
maken aan welke evenementen u in 2003 wilt/kunt deelnemen.
Laat mij in de tussentijd van u horen. Ik ben altijd te bereiken.
Tel: 072-5814470,
FAX: 072-5814473
E-mail: swiftysnakers@planet.nl
Mobiel: 0627-057953
De Cobragroeten en fijne Kerstdagen, een fijn uiteinde en
een goed begin gewenst!

Een andere verbetering is de oliepomp. Bij de oude 3.5/3.9/4.2 motoren werd de oliepomp aangedreven door de verdeler via een tandwiel op de nokkenas. Bij de nieuwe
motoren wordt de oliepomp direct aangedreven door de krukas. Het is een concentrische pomp die geheel in het distributie-huis verwerkt zit. Deze nieuwe pomp is betrouwbaarder en de opbrengst is verhoogt zodat de krukas en nokkenas beter gesmeerd worden.
Binnen de club zijn een groot aantal Cobra’s die rondrijden met de vertrouwde 3.5 liter
Rover. Een aantal daarvan heeft de aluminium Rover V8 vervangen voor een gietijzeren Chevy.
Een aantal nadelen van deze verandering zijn dat je behalve een nieuw blok ook een
nieuwe versnellings bak en tussenas moet aanschaffen, motor steunen veranderen en
zelfs je veren van je ophanging moet vernieuwen, wat alles bij elkaar een aardige kosten post is. Tevens weegt een gietijzeren Chevy of Ford ongeveer 100 kg meer als de
aluminium Rover, wat weer een hogere wegenbelasting betekend.
Voor diegene die toch graag meer vermogen willen en de kosten willen beperken is de
4.6 liter Rover een oplossing.
Behalve de krukas, drijfstangen en zuigers zijn praktisch alle onderdelen van de 3.5 met
de 4.6 uitwisselbaar.
Dus met een crossbolted 4.6 onderblok kun je de motor compleet opbouwen met oude
3.5 onderdelen die nog goed zijn.
Het enige wat aangepast moet worden is de nokkenas. Indien het hier om een standaard nokkenas gaat bied het gelijk de mogelijkheid om er een aangepaste snellere
nokkenas in te zetten. De standaard nokkenas is ontworpen voor een superzware RangeRover van over de 2000 kilo of voor een SD1/P5/P6 saloon car van ook dik 1600 kilo.
De ander onderdelen zoals timingcover met oliepomp, inlaat spruitstuk, cylinderkoppen,
vliegwiel, koppeling, motorsteunen, startmotor, uitlaat spruitstukken etc past allemaal
zonder aanpassingen en je hebt een enorme hoeveelheid meer vermogen en koppel.
Vooral dat laatste heb je nodig om als eerste bij een stoplicht weg te komen.
Het nieuwe blok wordt nu al weer 8 jaar geproduceerd en daardoor zijn ze nu ook
tweede hands blokken te krijgen (vooral in Engeland). Een nieuw ‘short’ blok (blok gemonteerd met krukas, zuigers en drijstangen) kost ongeveer GBP 1500 (€ 2500 ex
BTW) en gebruikte blokken zijn aanzienlijk goedkoper. Voor de oude 3.9 blokken (met
een 94mm boring) zijn er speciale krukassen te krijgen die het capaciteit van 5.0 liter
geven. Deze crankkits bestaande uit krukas, zuigers en drijfstangen kosten ook GBP
1500(inc BTW).
De echte Rover ‘Die Hards’
als Pim Kuyper en ondergetekende hebben nu zelfs
de mogelijkheid om een
6.0 liter Rover Wildcat
te bouwen met een vermogen
van ongeveer 600 pk’s.
Dit zonder turbo’s of nitro injectie !!
Groeten,
Rik Hofsté

Bob Swift
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TECHNIEK

BESTUURSMEDEDELING

ROVER V8
In aansluiting op het artikel over de ‘nieuwe Rover V8’ motor van René Winter wil ik nog
wat andere aspecten van de in 1994 geïntroduceerde 4.6 liter motor noemen.
Het aluminium blok werd begin jaren zestig ontworpen door Buick die het later doorverkocht heeft aan Rover.
Zelf heeft Buick van dit ontwerp een gietijzeren 300 CID (5.0ltr) en 340 CID 5.6ltr versie
gemaakt, alsmede een 231 CID (3.8) V6. Veel onderdelen zijn daarom dan ook uitwisselbaar.
De standaard 3.5 V8 heeft in diverse types van Rover gestaan maar ook in andere merken waaronder merken als TVR, MG, Triumpf, Morgan en Marcos.
Na een opwaardering van de
3.5 naar de 3.9 en 4.2 heeft
Rover het oude blok onderhanden genomen wat resulteerde
in de 4.0 en 4.6 motoren.
Een van de grootste
veranderingen is dat de hoofdlager kappen met 2 bouten van
onder en 2 bouten vanaf de
zijkant vastgezet worden, zodat
de hoofdlager kappen maximaal
versterkt worden. Dit wordt
normaal alleen gedaan wordt
bij racemotoren.
Chevrolet en Ford hebben daarvoor
de ‘4-bolts main’ wat inhoud dat de hoofdlager kappen dmv 4 bouten vastgezet worden
ipv de gebruikelijke 2 bouten.
Tevens zijn de hoodlager pennen van 58.4mm naar
63.5mm en de drijfstang pennen van 50.8mm naar 58.4mm gegaan. Door deze combinatie is het onderblok enorm versterkt
en kan het huidige blok veel vermogen
verwerken.
Door het vergroten van de motorinhoud
werd de grootste restrictie de cylinderkop. Het al jaren oude ontwerp werd op
een aantal punten
aanzienlijk verbeterd. Door de vorm van
de inlaat en uitlaat poorten te veranderen en te vergroten werd de flow met
meer dan 5% verbeterd. Tevens werd
de verbrandingskamer in de cylinderkop
verkleint van 36cc naar 28cc. Dit werd
gedaan om een felpro cylinderkop pakking te kunnen gebruiken waardoor een
betere afdichting kan worden verkregen. Door nu bijvoorbeeld 4.6 koppen op een 3.5
liter motor te zetten kun je de compressie ratio verhogen van 9,35:1 naar 10,35:1 wat
weer een vermogenswinst betekend. De nieuwe 4.0/4.6 cylinder koppen zijn volledig
uitwisselbaar met de oude blokken, alleen ontbreken de onderste rij cylinderkop bouten.
(boven uitlaat spruitstukken) Deze zijn overbodig gebleken.
24
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Cobra Club Nederland
Hierbij nodigen wij alle leden van de Cobra Club Nederland uit voor de
Algemene Ledenvergadering.
Datum : 26 januari 2002
Tijd
: 14:00 uur
Plaats : Wegrestaurant “De Meern” in De Meern
Agenda
1.

Opening

2.

Algemene mededelingen en Ingekomen stukken

3.

Bestuurssamenstelling 2003
(incl benoeming nieuwe voorzitter en nieuwe evenementen coördinator)

4.

Notulen Algemene Ledenvergadering van 20 januari 2002

5.

Verslag Kascommissie

6.

Financieel jaarverslag 2002 en benoeming kascommissie 2003

7.

Verslag Evenementen commissie

8.

Jaarverslag Papersnake

9.

Jaarverslag Secretaris

10. Rondvraag
11. Sluiting
N.B. Het wegrestaurant kunt u vinden bij afrit De Meern aan de A12 tussen nabij
Utrecht.
(telefoon restaurant 030 - 666 14 44)
Indien u niet aanwezig kunt zijn, dan kunt u uw afmelding telefonisch of per e-mail
doorgeven aan de secretaris Henryk Brinksma (tel 033 2464802 of secretaris@cobraclub.nl)

Paper Snake 6-2002
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EVENEMENT
Zaterdag 15 en zondag 16 februari 2003
Volle bak op Autotron Oldtimerbeurs
ROSMALEN – De donkere wintermaanden worden door oldtimereigenaren gebruikt
om hun kostbare bezit grondig onder handen te nemen. De broodnodige reparaties
worden dan in alle rust en met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Klusjes zoals de
kleine onderhouds- of poetsbeurt worden echter vaak uitgesteld tot de periode dat
de dagen alweer wat beginnen te lengen. Juist voor deze groep bezitters van klassieke automobielen houdt Autotron jaarlijks in februari een Oldtimerbeurs. In 2003
op 15 en 16 februari om precies te zijn.
De intervallen tussen onderhoudsbeurten van de moderne automobiel worden
steeds langer. Moet de hedendaagse auto om de vijftienduizend of zelfs om de dertigduizend kilometer naar de garage, oldtimers – auto’s van tenminste twintig jaar
oud – moeten na vijfduizend kilometer op de brug. Alles wat een eigenaar nodig
heeft om zijn kleinood in topconditie te houden, vindt hij half februari in Rosmalen.
Beursmanager Theo van Delft verwacht weer een volle bak. "Alle beschikbare
standruimte is inmiddels gereserveerd. Dit betekent dat we driehonderdenvijftig onderdelenstands laten opbouwen. Binnen worden rond de honderdvijftig auto’s te
koop aangeboden. Buiten hebben we voldoende ruimte voor nog eens vele tientallen oldtimers", stelt Van Delft
Het aanbod varieert van weg-klare exemplaren tot occasions waaraan nog het nodige gesleuteld zal moeten worden voordat ze hun eerste kilometertjes kunnen maken. Alle bekende merken zijn vertegenwoordigd: van de kleine MG, Jensen, Austin
Healy en Triumph tot de slagschepen van de andere kant van de oceaan.
Deutsche Grundlichkeit wordt ook in oldtimerland nog altijd zeer gewaardeerd. Met
name klassiekers van het merk 'met de ster' wisselen gemakkelijk van eigenaar.
Een Mercedes-Benz van twintig, dertig jaar oud is nog altijd een zeer betrouwbaar
vervoersmiddel. De populariteit is mede te danken aan de beschikbaarheid van voldoende onderdelen. Hetzelfde geldt voor modellen als de Fiat 500, 600 en 124
Sport en de Alfa Spider, GT Junior, de Guillia en de Montreal.
Voor deze modellen zijn onderdelen als bougiekabels, verdeelkappen, oliefilters en
kleppendekselpakkingen in Rosmalen nog ruim voor handen. Ook het vinden van
een zes volts accu is geen probleem.

BESTUURSMEDEDELING
Nieuwe bestuursleden gevraagd
Als gevolg van een verandering in de samenstelling van het bestuur van de Cobraclub zoeken wij per 2003 enkele nieuwe bestuursleden.
Wie wil wat van zijn vrije tijd beschikbaar stellen ten behoeve van de Cobra Club?
Het bestuur vergadert om de 6 a 8 weken in het midden van het land over het reilen
en zeilen van de club. Als u goede ideeën hebt over het besturen van de club en de
activiteiten die we organiseren en u hebt ook nog wat tijd over dan hebben we u nodig.
Voor informatie over het bestuur, functies en alle andere vragen kunt u contact opnemen met de volgende leden van het bestuur:
Ook als u geen functie in het bestuur ambieert is uw mening of idee welkom.
Voorzitter:
Bob Swift
Swiftysnakers@quicknet.nl
072-5814470
Vice-voorzitter:
Piet Wijn
Evenementen@cobraclub.nl
072-5062429
Secretaris:
Henryk Brinksma
Secretaris@cobraclub.nl
033-2465452

In de ExpoDome zijn ook stands te vinden waarin alle denkbare documentatie, gereedschappen, poets- en polijstmiddelen en accessoires te koop worden aangeboden. Ook mensen die alles van verzekeringen of van financiering af weten, staan op
de standhouderslijst.
De Internationale Voorjaars Oldtimerbeurs is zaterdag 15 en zondag 16 februari
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 8 euro, kinderen van 4
tot 12 jaar betalen 5 euro.
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Evenementenkalender 2003

TECHNIEK
GEAR RATIOS

Januari
4&5
11&12
25&26
26

Kever Winterfestijn Autotron Rosmalen tel. 073-6293911
Motoren Oldtimer Beurs Autotron Rosmalen tel. 073-6293911
Super Oldtimer Festival Groenoordhallen Leiden inl. Tel. 0252-687466
Jaarvergadering restaurant de Meern 14.00 uur tel. 030 - 666 14 44

Februari
15&16
Auto Oldtimer Beurs Autotron Rosmalen tel. 073-6293911
22&23
Vehikel autobeurs Veemarkthallen Utrecht inl. tel. 030 2258262
Maart
9
15&16

24

Axle
2,88

Speed

Informatieve bijeenkomst over de bouw va een Cobra en alles wat er
bij komt kijken bij restaurant Schep Amersfoort.
Inl. Henryk Brinksma tel. 033-2464802
British Cars en Lifestyle Autotron Rosmalen tel. 073-6293911

April
6

Tyre dia.

Pubmeeting Seizoensopening bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
10 t/m 13 Techno Classica Essen Duitsland
12&13
Lente Oldtimer Beurs Autotron Rosmalen tel. 073-6293911

24

Axle
2,88

Speed

Mei
3&4
4
10
24&25
Juni
1
15
21&22

Full Speed Autotron Rosmalen tel. 073-6293911
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Oldtimershow Oosterwolde
European Cobraclub Weekend Elvington Engeland
Inl. Bob Swift tel. 072-5814470
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Tourrit
Historisch weekend Den Helder

Tyre dia.
24

Juli
6
13
26&27

8

Tyre dia.

Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Tourrit
Historisch Festival HMT Panningen
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Speed

Axle
3,31

Gears

Revs

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

3,27

1,98

1,34

1

0,68

0,6

8

13

19

25

36

41

1000

15

25

37

50

73

83

2000

23

38

56

74

109

124

3000

30

50

74

99

146

165

4000

38

63

93

124

182

207

5000

42

69

102

136

201

227

5500

Gears

Revs

1st

2nd

3rd

4th

5th

3,76

2,18

1,42

1

0,81

7

11

17

25

31

1000

13

23

35

50

61

2000

20

34

52

74

92

3000

26

46

70

99

122

4000

33

57

87

124

153

5000

36

63

96

136

168

5500

Gears

6th

Revs

1st

2nd

3rd

4th

5th

3,27

1,98

1,34

1

0,68

7

11

16

22

32

1000

13

22

32

43

63

2000

20

33

48

65

95

3000

26

44

64

86

127

4000

33

54

81

108

159

5000

36

60

89

119

175

5500
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Augustus
3
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
8 t/m 10 Oldtimer Grand Prix Nurnburgring Duitsland
17
Tourrit
23
Òldtimershow Hattem
29 t/m 31 Oldtimermarkt Veemarkthallen Utrecht inl. tel. 030 2258262
September
7
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
26 t/m 28 Ardennenweekend inl. Piet Wijn Tel. 072-5062429 / 0653-750223
Oktober
5
11&12

Pubmeeting Seizoenssluiting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Super Oldtimer Festival Groenoordhallen Leiden inl. Tel. 0252-687466

November

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.

December
12t/m14 Vehikel autobeurs Veemarkthallen Utrecht inl. tel. 030 2258262
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
ª 0653-750223
evenementen@cobraclub.nl

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

20

Paper Snake 6-2002

Paper Snake 6-2002

9

EVENEMENT
European Cobraclub Weekend
24 & 25 mei 2003
Elvington Groot Brittanië
Naar het voorbeeld van de Nederlandse Cobraclub, van de organisatie van de eerste en tweede Europese Cobraclub weekenden in 1999 en wederom 2001, zal de
Engelse Cobra replica club, welke op dit moment meer dan 1200 leden heeft, de organisatie op zich nemen van wat wij hopen de grootste verzameling Cobra replica’s
ooit vertoond in Europa in het weekend van 24 en 25 mei 2003.
De organisatie heeft ons (de Cobraclubs van Nederland, Duitsland en België) gevraagd hier alvast mededeling over te doen zodat u deze data reeds in uw agenda
kunt zetten om hier eventueel aan mee te doen.
Waar gaat het in grote lijnen om?
Het evenement zal plaats vinden in Elvington, in de omgeving van het historische
stadje York, en zal ondersteund worden door de organisatie “Easytrack”, welke hier
reeds een jarenlange ervaring in heeft.
De volgende elementen staan nu reeds al vast.
Op beide dagen zullen de evenementen plaatsvinden op het terrein van het vliegveld van Elvington inclusief:
· Een 3 mijlen circuit.
· Een kwart mijl sprint
· Een slalom oefening
· Een G meter sectie, welke de krachten meet aan de voor- en achterkant van
de Cobra.
Het circuit en slalom zullen worden begeleid door ARDS rij instructeurs, welke de
helpende hand zullen toesteken om het maximale uit onze auto’s te kunnen halen.
Verdere details zullen worden geplaatst op de website van de Engelse Cobraclub:
htpp://www.snaketorque.com/ als de plannen meer vast staan.
Deelname aan de activiteiten zal alleen aan de leden van de desbetreffende clubs
worden verleend Sommige leden zullen dit een geschikte gelegenheid vinden om
het parcours op te gaan, terwijl anderen er voor zullen kiezen om alleen maar te kijken naar de verrichtingen van anderen, het is allemaal mogelijk.

Toen iedereen eindelijk “binnen” was, werden de chauffeurs met een busje naar de
camping gebracht, om de auto’s te gaan halen en alle bijrijders gingen met een ander busje richting barbecue.
De bbq was zeer goed verzorgd, met 2 grote bbq’s en een zeer uitgebreide keuze
waaronder natuurlijk veel vlees, maar ook aardappels(in folie) om te poffen en
“exotische” banaan(ook in folie) met chocola! om te bakken.
Helaas kreeg Adrie op weg naar de bbq een lekke radiator en natuurlijk had
niemand een krik bij zich (waar moet je die laten in een Cobra?). Uiteindelijk toch
een gevonden. Na een korte inspectie bleek het inderdaad zijn radiator te zijn, dus
om thuis te kunnen komen werd op zoek gegaan naar een “pil”, bij gebrek aan
kauwgum, om het lek te dichten. Dit had echter geen succes, dus voor de terugweg
maar een jerrycan met water achterin om, voor het geval dat, het koelwater bij te
kunnen vullen.
Natuurlijk waren er ook een aantal belangstellenden, waarvan enkele wel even mee
konden rijden in een paar Cobra’s, dit was natuurlijk kikken.
Na het afrekenen, vertrokken we voldaan richting kasteel.
De terugweg in het donker ging via wat grotere wegen dan de heenweg. Ditmaal reden we helemaal achteraan en hadden we, wanneer we een dal inreden, uitzicht
over een hele rij laaghangende rode achterlichten van de auto’s voor ons.
Terug in het kasteel werd er nog wat gedronken en werden de laatste stukje kaas
en Ardenner ham verdeeld. Dit alles onder wat Engelse humor en een aantal interessante gesprekken. Voor dat we het doorhadden was het al weer tijd om onze
kasteelkamer op te zoeken voor de nacht.
De volgende ochtend stond de koffie weer klaar en was er weer vers stokbrood bij
het ontbijt. Na het ontbijt werd er door Adrie nog een rondleiding door een nog niet
gerestaureerd deel van het kasteel gegeven, de hoogste poorttoren. Hieraan was
duidelijk te zien dat in de rest van het kasteel al heel veel werk verricht is maar dat
er nog heel veel te doen is.
De terugreis zou door een aantal Cobra’s via een landelijke route via Maastricht terug naar huis leiden. Wij moesten echter op tijd thuis zijn, dus rond de middag namen wij afscheid, en namen de kortste weg naar huis. Thuisgekomen nog snel even
met een sopje de modder van de auto gehaald en deze gestald voor de nacht.
Wij hebben genoten van het weekend en gaan volgend jaar zeker weer mee, alleen
nemen we dan wat meer tijd voor de heen en terugreis
Anky en Richard

Als toevoeging aan de wedstrijden, worden er tripjes georganiseerd naar York, ongeveer 15 minuten vanaf Elvington en naar het pittoreske platteland van Yorkshire
en een barbecue op zaterdagavond.
Waar kunt u overnachten?
Accommodatie in dit populaire toeristengebied is ruimschoots beschikbaar (voor
meer informatie: htpp://www.ytb.org.uk/where_to_stay/) en voldoet aan alle voorwaarden, van een camping bij Elvington waar de evenementen plaats vinden, tot
Self Catering Cottages, Pensions, Bed en Breakfast en Hotels, voor elk wat wils.
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2 stuks volledig gereviseerde Rover V8 4.0/4.6 cylinderkoppen
met 28cc verbrandingskamers, kleppen en veren
prijs : € 650,-Ïnformatie bij Rik Hofsté
Zadeko@online.be

Paper Snake 6-2002

19

De volgende ochtend (zaterdag 28 september) ging ons wekkertje rond 7:30 uur,
zodat we om 8 uur aan tafel konden. Het beloofde een mooie dag te worden, want
er scheen al een zonnetje door wat mist dat om het kasteel hing. De Cobra’s stonden nog wat nat van de dauw, in een rij voor het indrukwekkende kasteel.
Toen we aanschoven aan tafel voor het ontbijt, bleek er al vers stokbrood bij de locale bakker, en echte Ardenner ham en diverse andere soorten beleg bij de locale
kruideniers, gehaald te zijn. Samen met verse koffie en een glas jus d’orange was
dit een perfect begin van wat toch wel een vermoeiende dag zou worden.
De vorige avond hadden we al besloten om om 9 uur weg te rijden, 8 uur vond iedereen toch wel wat vroeg. Om stip 9 uur plus ongeveer 15 minuten stond iedereen
klaar om te vertrekken naar een camping in de buurt van Poupehan van waaruit de
activiteiten van die dag georganiseerd zouden worden.
Nadat alle Cobra’s gestart waren, ondervond ik het nadeel van een gekatalyseerde
en goed gedempte V6. Naast al het V8 geweld viel ons geluid totaal in het niet, en
konden we dus ook niet horen of deze nog liep. En aangezien hij koud toch even op
toeren gehouden moet worden, gebeurde het een paar keer dat we weg wilde rijden, maar bleek dat de motor niet meer draaideJ.
De rit naar de camping voerde ons over bochtige bergweggetjes en door een aantal
dorpjes. Opvallend is steeds weer dat je bij kruisingen met zo’n groep Cobra’s vaak
voorrang krijgt, of dat mensen vergeten door te rijden. Na, ik denk, een klein uurtje
flink doorrijden, wij reden bijna achteraan en moesten af en toe aardig doortrappen,
kwamen we aan in Poupehan. Hier was even verwarring over hoe we bij de camping moesten komen, maar na wat overleg werd er gekeerd en reden we een zijweg
in rechtstreeks naar de camping. Enkele achterblijvers verschenen korte tijd later.
Op de camping stonden de evenement begeleiders al op ons te wachten met koffie/
fris en koekjes, helaas ook met veel wespen!.

Hoe komt men in Elvington?
Vanuit België, Duitsland en Nederland is de eenvoudigste weg om de ferry te nemen uit Hoek van Holland direct naar Hull. (htpp://www.stenaline.com/)
Vanaf Hull tot Elvington is ongeveer 55 km. Voor diegenen die kiezen voor een kortere overtocht en een langere autorit, vanuit Hoek van Holland naar Harwich is natuurlijk ook mogelijk, dan vanaf Harwich tot Elvington is 370 km…
Als we genoeg geïnteresseerden kunnen vinden om mee te gaan, zullen we trachten een korting te krijgen bij de scheepvaartbedrijven.
U kunt Elvington vinden op de website: htpp://www.multimap.com/ en dan de naam
Elvington invullen in de zoekmachine. Een luchtfoto is eveneens te vinden op deze
site.
Wat kunt u doen als u geïnteresseerd bent?
Neem contact op met de organisator van dit evenement Rob Stanley
(rob@cobraclub.com) tel.+44 1604 899 195 of met Nigel Brackenbury
(nbracken@tronet.de) tel.+49 228 550 6700, hij is de “Continental” vertegenwoordiger van de Engelse club en woont in Bonn Duitsland.

Na de koffie kregen we uitleg over de invulling van de rest van de dag, begonnen
werd met boogschieten, gevolgd door een keuze uit wandelen en kanoën.
Het boogschieten werd gedaan in de vorm van een kleine competitie, iedereen kon
2 maal met 5 pijlen schieten op een doel, dit was niet een appel op het hoofd van
een mede lid!, wat door een aantal mensen werd voorgesteld. In het begin ging het
wat stroef en hadden een aantal mensen toch problemen om de pijlen richting bord
te krijgen. Uiteindelijk ging het met wat hulp van de begeleider toch een stuk beter.
Voor de volgende activiteit splitste de groep zich in een aantal wandelaars en een
aantal kanoërs. Wij hadden gekozen voor het kanoën, dus wij begaven ons naar de
waterkant waar we konden kiezen uit een tweepersoons of een eenpersoons kano.
Wij kozen, op basis van onze (slechte)ervaring met een tweepersoons kano, voor 2
eenpersoons kano’s. Tijdens het kanoën viel het echter erg tegen om rechtdoor te
kanoën, ik denk dat de meeste de totale afstand wel twee keer hebben afgelegd
door het slingeren en corrigeren van de kano. De tweepersoons kano’s hadden daar
veel minder last van. Ondanks dat we alleen maar met de stroom mee hoefden te
peddelen, was het toch wel erg vermoeiend. Dit werd nog eens versterkt door het
lage water dat we af en toe hadden waardoor de kano met de handen op de bodem
moest worden voortbewogen.

Wie tijdens de kerstdagen tijd over heeft moet eens op de volgende website gaan
kijken:
http://www1.tip.nl/~t094880/cobra_hoofd.htm
Op deze site wordt het bouwen van een Cobra beschreven, van idee tot Cobra. Het
verhaal is geillustreerd met veel foto’s.
Ook op de volgende site wordt het verhaal verteld over de bouw van een Cobra.
Wederom veel foto’s maar wel in het Engels.
http://dspace.dial.pipex.com/town/road/hj34/homepage.html
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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

ARDENNENWEEKEND

Ook Rik Hofsté gaf acte de présence

Goede warme kleding was achteraf geen
overbodige luxe op de terugweg naar het
kasteel

Het kasteel van voor en van achter

Een blik in de gewelven van het kasteel

Wat een uitzicht vanuit de Donjon

Boven: Deze steen werd gevonden in de
slotgracht toen deze werd drooggelegd.
Het is het wapen van het kasteel
Rechts: Prachtig vakmanschap in de
grote toren.
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De Kasteeltuin

Één van de vele shouwen in het kasteel
Aan een inspannende dag gaat natuurlijk Iedereen is zich aan het klaarmaken voor
een stevig ontbijt aan vooraf
de activiteiten van zaterdag

‘s Avonds met z’n allen gegeten
bij een restaurant

De Engelse gasten hadden een
apparaatje bij waarop je moest blazen
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‘s Avonds na het eten is het tijd om
even bij te kletsen.

Als je dat niet goed doet dan kom je er zo
uit te zien (let op de witte vlek)

Met z’n allen op weg naar
een gezellige dag

Handboogschieten was één van de
aktiviteiten op de zaterdag

Na noeste arbeid staat er een uitgebreide
en heerlijke barbecue klaar

Tijdens het kanoën haalden sommige
mensen een natte pak en die moet
natuurlijk gedroogd worden
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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

Het Ardennen weekend van 2002
Voordat ik het vergeet, wil ik in ieder geval de organisatie (Piet en Adrie) bedanken
voor een geweldig weekend. Het weekend is natuurlijk mede geslaagd door het
goede weer dat we hadden.
Sinds 2 jaar zijn wij (Anky en Richard) in het bezit van een Pilgrim Cobra en wij hadden ons al een tijdje voorgenomen om aan een Cobra-rit deel te nemen. Aangezien
wij tijdens onze zomervakantie al langs het kasteel in Hargimont waren gereden en
deze van de buitenkant hadden bewonderd, leek het ons geweldig om deze eens
van de binnenkant te bekijken. Dus onze eerste Cobra toertocht was niet de eerste
de beste, maar leidde ons naar het gedeeltelijk gerestaureerde (sprookjes) kasteel
in Hargimont .
De tocht begon voor ons in Leusden, rond een uur of 4. Nadat ik mijn vriendin van
haar werk gehaald had vertrokken we richting zuiden, richting Breda. Onvermijdelijk
kwamen we natuurlijk in de file, maar dat lijkt in een Cobra toch minder erg. Met
veel bekijks en veel “thumbs up” konden we uiteindelijk toch doorrijden richting Antwerpen. Na nog enkele keren wat oponthoud reden we via Brussel en Namen richting Marche, waar we eindelijk van de snelweg afkonden. Omdat we onze zomervakantie ook in die regionen hebben doorgebracht, konden we vrij gemakkelijk het
kasteel vinden.
Bij het kasteel aangekomen troffen we 2 cobra’s aan, dus we waren er in ieder geval niet als eerste. Bij de “voordeur” van het kasteel aangekomen bleek deze op
slot, en waren zelfs de kasteel heer en vrouw niet aanwezig (achteraf zou blijken dat
deze het hele weekend niet aanwezig zouden zijn). Op het terrein stonden meerdere gebouwen, waarvan er 1 gelukkig bewoond bleek. In gebrekkig Nederland/Frans
begrepen wij van de boer en zijn familie(familie van de oude bewoners van het kasteel) dat de overige clubleden in een restaurant tegenover de Spar zaten te eten.
Dus wij in de Cobra een stuk teruggereden, en ja hoor schuin tegenover de Spar
stond een groot aantal Cobra’s in het donker te glimmen. Omdat wij al gegeten hadden en omdat we de meeste van de groep nog niet kenden, besloten we eerst een
kop koffie in de bar te pakken. Op een gegeven moment zijn we, nadat we Gert in
het voorbij lopen herkenden, uitgenodigd om toch maar bij hun aan tafel te komen
zitten. Meteen kennis gemaakt met verschillende leden en toen kwamen de gesprekken over uiteenlopende onderwerpen op gang, terwijl de meest lekkere gerechten aan onze neus voorbij gingen. Na het hoofdgerecht en de toetjes werd er in
Cobra colonne, met veel geronk, richting kasteel gereden.
In het kasteel kon gekozen worden uit verschillende kamers, die nog geen van allen
afgewerkt waren en nog plastic op de kale houten vloer hadden liggen. Wel hadden
de meeste kamers een grote schouw en een, van veel marmer voorziene, badkamer die al gedeeltelijk bruikbaar was. Nadat we in “onze” kamer gesetteld waren en
elders in het kasteel een paar matrassen en kussens gevonden hadden, werd er
met z’n allen nog wat gedronken. Omdat het de volgende dag al weer vroeg dag
was en omdat we toch wel een vermoeiende rit achter de rug hadden, lagen we niet
al te laat in bed.

DE KOFFIE STAAT ALTIJD VOOR U KLAAR
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De volgende ochtend (zaterdag 28 september) ging ons wekkertje rond 7:30 uur,
zodat we om 8 uur aan tafel konden. Het beloofde een mooie dag te worden, want
er scheen al een zonnetje door wat mist dat om het kasteel hing. De Cobra’s stonden nog wat nat van de dauw, in een rij voor het indrukwekkende kasteel.
Toen we aanschoven aan tafel voor het ontbijt, bleek er al vers stokbrood bij de locale bakker, en echte Ardenner ham en diverse andere soorten beleg bij de locale
kruideniers, gehaald te zijn. Samen met verse koffie en een glas jus d’orange was
dit een perfect begin van wat toch wel een vermoeiende dag zou worden.
De vorige avond hadden we al besloten om om 9 uur weg te rijden, 8 uur vond iedereen toch wel wat vroeg. Om stip 9 uur plus ongeveer 15 minuten stond iedereen
klaar om te vertrekken naar een camping in de buurt van Poupehan van waaruit de
activiteiten van die dag georganiseerd zouden worden.
Nadat alle Cobra’s gestart waren, ondervond ik het nadeel van een gekatalyseerde
en goed gedempte V6. Naast al het V8 geweld viel ons geluid totaal in het niet, en
konden we dus ook niet horen of deze nog liep. En aangezien hij koud toch even op
toeren gehouden moet worden, gebeurde het een paar keer dat we weg wilde rijden, maar bleek dat de motor niet meer draaideJ.
De rit naar de camping voerde ons over bochtige bergweggetjes en door een aantal
dorpjes. Opvallend is steeds weer dat je bij kruisingen met zo’n groep Cobra’s vaak
voorrang krijgt, of dat mensen vergeten door te rijden. Na, ik denk, een klein uurtje
flink doorrijden, wij reden bijna achteraan en moesten af en toe aardig doortrappen,
kwamen we aan in Poupehan. Hier was even verwarring over hoe we bij de camping moesten komen, maar na wat overleg werd er gekeerd en reden we een zijweg
in rechtstreeks naar de camping. Enkele achterblijvers verschenen korte tijd later.
Op de camping stonden de evenement begeleiders al op ons te wachten met koffie/
fris en koekjes, helaas ook met veel wespen!.

Hoe komt men in Elvington?
Vanuit België, Duitsland en Nederland is de eenvoudigste weg om de ferry te nemen uit Hoek van Holland direct naar Hull. (htpp://www.stenaline.com/)
Vanaf Hull tot Elvington is ongeveer 55 km. Voor diegenen die kiezen voor een kortere overtocht en een langere autorit, vanuit Hoek van Holland naar Harwich is natuurlijk ook mogelijk, dan vanaf Harwich tot Elvington is 370 km…
Als we genoeg geïnteresseerden kunnen vinden om mee te gaan, zullen we trachten een korting te krijgen bij de scheepvaartbedrijven.
U kunt Elvington vinden op de website: htpp://www.multimap.com/ en dan de naam
Elvington invullen in de zoekmachine. Een luchtfoto is eveneens te vinden op deze
site.
Wat kunt u doen als u geïnteresseerd bent?
Neem contact op met de organisator van dit evenement Rob Stanley
(rob@cobraclub.com) tel.+44 1604 899 195 of met Nigel Brackenbury
(nbracken@tronet.de) tel.+49 228 550 6700, hij is de “Continental” vertegenwoordiger van de Engelse club en woont in Bonn Duitsland.

Na de koffie kregen we uitleg over de invulling van de rest van de dag, begonnen
werd met boogschieten, gevolgd door een keuze uit wandelen en kanoën.
Het boogschieten werd gedaan in de vorm van een kleine competitie, iedereen kon
2 maal met 5 pijlen schieten op een doel, dit was niet een appel op het hoofd van
een mede lid!, wat door een aantal mensen werd voorgesteld. In het begin ging het
wat stroef en hadden een aantal mensen toch problemen om de pijlen richting bord
te krijgen. Uiteindelijk ging het met wat hulp van de begeleider toch een stuk beter.
Voor de volgende activiteit splitste de groep zich in een aantal wandelaars en een
aantal kanoërs. Wij hadden gekozen voor het kanoën, dus wij begaven ons naar de
waterkant waar we konden kiezen uit een tweepersoons of een eenpersoons kano.
Wij kozen, op basis van onze (slechte)ervaring met een tweepersoons kano, voor 2
eenpersoons kano’s. Tijdens het kanoën viel het echter erg tegen om rechtdoor te
kanoën, ik denk dat de meeste de totale afstand wel twee keer hebben afgelegd
door het slingeren en corrigeren van de kano. De tweepersoons kano’s hadden daar
veel minder last van. Ondanks dat we alleen maar met de stroom mee hoefden te
peddelen, was het toch wel erg vermoeiend. Dit werd nog eens versterkt door het
lage water dat we af en toe hadden waardoor de kano met de handen op de bodem
moest worden voortbewogen.

Wie tijdens de kerstdagen tijd over heeft moet eens op de volgende website gaan
kijken:
http://www1.tip.nl/~t094880/cobra_hoofd.htm
Op deze site wordt het bouwen van een Cobra beschreven, van idee tot Cobra. Het
verhaal is geillustreerd met veel foto’s.
Ook op de volgende site wordt het verhaal verteld over de bouw van een Cobra.
Wederom veel foto’s maar wel in het Engels.
http://dspace.dial.pipex.com/town/road/hj34/homepage.html
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EVENEMENT
European Cobraclub Weekend
24 & 25 mei 2003
Elvington Groot Brittanië
Naar het voorbeeld van de Nederlandse Cobraclub, van de organisatie van de eerste en tweede Europese Cobraclub weekenden in 1999 en wederom 2001, zal de
Engelse Cobra replica club, welke op dit moment meer dan 1200 leden heeft, de organisatie op zich nemen van wat wij hopen de grootste verzameling Cobra replica’s
ooit vertoond in Europa in het weekend van 24 en 25 mei 2003.
De organisatie heeft ons (de Cobraclubs van Nederland, Duitsland en België) gevraagd hier alvast mededeling over te doen zodat u deze data reeds in uw agenda
kunt zetten om hier eventueel aan mee te doen.
Waar gaat het in grote lijnen om?
Het evenement zal plaats vinden in Elvington, in de omgeving van het historische
stadje York, en zal ondersteund worden door de organisatie “Easytrack”, welke hier
reeds een jarenlange ervaring in heeft.
De volgende elementen staan nu reeds al vast.
Op beide dagen zullen de evenementen plaatsvinden op het terrein van het vliegveld van Elvington inclusief:
· Een 3 mijlen circuit.
· Een kwart mijl sprint
· Een slalom oefening
· Een G meter sectie, welke de krachten meet aan de voor- en achterkant van
de Cobra.
Het circuit en slalom zullen worden begeleid door ARDS rij instructeurs, welke de
helpende hand zullen toesteken om het maximale uit onze auto’s te kunnen halen.
Verdere details zullen worden geplaatst op de website van de Engelse Cobraclub:
htpp://www.snaketorque.com/ als de plannen meer vast staan.
Deelname aan de activiteiten zal alleen aan de leden van de desbetreffende clubs
worden verleend Sommige leden zullen dit een geschikte gelegenheid vinden om
het parcours op te gaan, terwijl anderen er voor zullen kiezen om alleen maar te kijken naar de verrichtingen van anderen, het is allemaal mogelijk.

Toen iedereen eindelijk “binnen” was, werden de chauffeurs met een busje naar de
camping gebracht, om de auto’s te gaan halen en alle bijrijders gingen met een ander busje richting barbecue.
De bbq was zeer goed verzorgd, met 2 grote bbq’s en een zeer uitgebreide keuze
waaronder natuurlijk veel vlees, maar ook aardappels(in folie) om te poffen en
“exotische” banaan(ook in folie) met chocola! om te bakken.
Helaas kreeg Adrie op weg naar de bbq een lekke radiator en natuurlijk had
niemand een krik bij zich (waar moet je die laten in een Cobra?). Uiteindelijk toch
een gevonden. Na een korte inspectie bleek het inderdaad zijn radiator te zijn, dus
om thuis te kunnen komen werd op zoek gegaan naar een “pil”, bij gebrek aan
kauwgum, om het lek te dichten. Dit had echter geen succes, dus voor de terugweg
maar een jerrycan met water achterin om, voor het geval dat, het koelwater bij te
kunnen vullen.
Natuurlijk waren er ook een aantal belangstellenden, waarvan enkele wel even mee
konden rijden in een paar Cobra’s, dit was natuurlijk kikken.
Na het afrekenen, vertrokken we voldaan richting kasteel.
De terugweg in het donker ging via wat grotere wegen dan de heenweg. Ditmaal reden we helemaal achteraan en hadden we, wanneer we een dal inreden, uitzicht
over een hele rij laaghangende rode achterlichten van de auto’s voor ons.
Terug in het kasteel werd er nog wat gedronken en werden de laatste stukje kaas
en Ardenner ham verdeeld. Dit alles onder wat Engelse humor en een aantal interessante gesprekken. Voor dat we het doorhadden was het al weer tijd om onze
kasteelkamer op te zoeken voor de nacht.
De volgende ochtend stond de koffie weer klaar en was er weer vers stokbrood bij
het ontbijt. Na het ontbijt werd er door Adrie nog een rondleiding door een nog niet
gerestaureerd deel van het kasteel gegeven, de hoogste poorttoren. Hieraan was
duidelijk te zien dat in de rest van het kasteel al heel veel werk verricht is maar dat
er nog heel veel te doen is.
De terugreis zou door een aantal Cobra’s via een landelijke route via Maastricht terug naar huis leiden. Wij moesten echter op tijd thuis zijn, dus rond de middag namen wij afscheid, en namen de kortste weg naar huis. Thuisgekomen nog snel even
met een sopje de modder van de auto gehaald en deze gestald voor de nacht.
Wij hebben genoten van het weekend en gaan volgend jaar zeker weer mee, alleen
nemen we dan wat meer tijd voor de heen en terugreis
Anky en Richard

Als toevoeging aan de wedstrijden, worden er tripjes georganiseerd naar York, ongeveer 15 minuten vanaf Elvington en naar het pittoreske platteland van Yorkshire
en een barbecue op zaterdagavond.
Waar kunt u overnachten?
Accommodatie in dit populaire toeristengebied is ruimschoots beschikbaar (voor
meer informatie: htpp://www.ytb.org.uk/where_to_stay/) en voldoet aan alle voorwaarden, van een camping bij Elvington waar de evenementen plaats vinden, tot
Self Catering Cottages, Pensions, Bed en Breakfast en Hotels, voor elk wat wils.
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TE KOOP
2 stuks volledig gereviseerde Rover V8 4.0/4.6 cylinderkoppen
met 28cc verbrandingskamers, kleppen en veren
prijs : € 650,-Ïnformatie bij Rik Hofsté
Zadeko@online.be
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SOME LIKE IT HOT
UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE GARDNER DOUGLAS 427
Een uit de racerij ontwikkeld chassis—Carrosserie deels uit sandwich kunststof delen.
Voor/achter in hoogte en demping verstelbare schokbrekers en veren.
Overweldigende prestaties gecombineerd met een formidabele wegligging.
Brandstofverbruik slechts 1 op 10 bij 110 km/h.—Motor-opties o.a. 3.9 Rover en 5.0L Ford V8.
Vijf-versnellingsbak en beperkt slipdifferentieel—getunede motoren beschikbaar voor club races.
Diverse keuzemogelijkheden van leer en kleuren.
Driedelige aluminium Image wielen en Yokohama high performance tires.
Zeer ruime bagageruimte—Soft– en hardtop zodat u heel het jaar kunt rijden.

J.S.P. B.V.
Cockeveld 6
5672 AE
Nuenen Holland
Tel : +31 (0)40-2951427
Fax:+ 31 (0)40-2951429
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Evenementenkalender 2003

TECHNIEK
GEAR RATIOS

Januari
4&5
11&12
25&26
26

Kever Winterfestijn Autotron Rosmalen tel. 073-6293911
Motoren Oldtimer Beurs Autotron Rosmalen tel. 073-6293911
Super Oldtimer Festival Groenoordhallen Leiden inl. Tel. 0252-687466
Jaarvergadering restaurant de Meern 14.00 uur tel. 030 - 666 14 44

Februari
15&16
Auto Oldtimer Beurs Autotron Rosmalen tel. 073-6293911
22&23
Vehikel autobeurs Veemarkthallen Utrecht inl. tel. 030 2258262
Maart
9
15&16

24

Axle
2,88

Speed

Informatieve bijeenkomst over de bouw va een Cobra en alles wat er
bij komt kijken bij restaurant Schep Amersfoort.
Inl. Henryk Brinksma tel. 033-2464802
British Cars en Lifestyle Autotron Rosmalen tel. 073-6293911

April
6

Tyre dia.

Pubmeeting Seizoensopening bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
10 t/m 13 Techno Classica Essen Duitsland
12&13
Lente Oldtimer Beurs Autotron Rosmalen tel. 073-6293911

24

Axle
2,88

Speed

Mei
3&4
4
10
24&25
Juni
1
15
21&22

Full Speed Autotron Rosmalen tel. 073-6293911
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Oldtimershow Oosterwolde
European Cobraclub Weekend Elvington Engeland
Inl. Bob Swift tel. 072-5814470
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Tourrit
Historisch weekend Den Helder

Tyre dia.
24

Juli
6
13
26&27

8

Tyre dia.

Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Tourrit
Historisch Festival HMT Panningen
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Speed

Axle
3,31

Gears

Revs

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

3,27

1,98

1,34

1

0,68

0,6

8

13

19

25

36

41

1000

15

25

37

50

73

83

2000

23

38

56

74

109

124

3000

30

50

74

99

146

165

4000

38

63

93

124

182

207

5000

42

69

102

136

201

227

5500

Gears

Revs

1st

2nd

3rd

4th

5th

3,76

2,18

1,42

1

0,81

7

11

17

25

31

1000

13

23

35

50

61

2000

20

34

52

74

92

3000

26

46

70

99

122

4000

33

57

87

124

153

5000

36

63

96

136

168

5500

Gears

6th

Revs

1st

2nd

3rd

4th

5th

3,27

1,98

1,34

1

0,68

7

11

16

22

32

1000

13

22

32

43

63

2000

20

33

48

65

95

3000

26

44

64

86

127

4000

33

54

81

108

159

5000

36

60

89

119

175

5500
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EVENEMENT
Zaterdag 15 en zondag 16 februari 2003
Volle bak op Autotron Oldtimerbeurs
ROSMALEN – De donkere wintermaanden worden door oldtimereigenaren gebruikt
om hun kostbare bezit grondig onder handen te nemen. De broodnodige reparaties
worden dan in alle rust en met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Klusjes zoals de
kleine onderhouds- of poetsbeurt worden echter vaak uitgesteld tot de periode dat
de dagen alweer wat beginnen te lengen. Juist voor deze groep bezitters van klassieke automobielen houdt Autotron jaarlijks in februari een Oldtimerbeurs. In 2003
op 15 en 16 februari om precies te zijn.
De intervallen tussen onderhoudsbeurten van de moderne automobiel worden
steeds langer. Moet de hedendaagse auto om de vijftienduizend of zelfs om de dertigduizend kilometer naar de garage, oldtimers – auto’s van tenminste twintig jaar
oud – moeten na vijfduizend kilometer op de brug. Alles wat een eigenaar nodig
heeft om zijn kleinood in topconditie te houden, vindt hij half februari in Rosmalen.
Beursmanager Theo van Delft verwacht weer een volle bak. "Alle beschikbare
standruimte is inmiddels gereserveerd. Dit betekent dat we driehonderdenvijftig onderdelenstands laten opbouwen. Binnen worden rond de honderdvijftig auto’s te
koop aangeboden. Buiten hebben we voldoende ruimte voor nog eens vele tientallen oldtimers", stelt Van Delft
Het aanbod varieert van weg-klare exemplaren tot occasions waaraan nog het nodige gesleuteld zal moeten worden voordat ze hun eerste kilometertjes kunnen maken. Alle bekende merken zijn vertegenwoordigd: van de kleine MG, Jensen, Austin
Healy en Triumph tot de slagschepen van de andere kant van de oceaan.
Deutsche Grundlichkeit wordt ook in oldtimerland nog altijd zeer gewaardeerd. Met
name klassiekers van het merk 'met de ster' wisselen gemakkelijk van eigenaar.
Een Mercedes-Benz van twintig, dertig jaar oud is nog altijd een zeer betrouwbaar
vervoersmiddel. De populariteit is mede te danken aan de beschikbaarheid van voldoende onderdelen. Hetzelfde geldt voor modellen als de Fiat 500, 600 en 124
Sport en de Alfa Spider, GT Junior, de Guillia en de Montreal.
Voor deze modellen zijn onderdelen als bougiekabels, verdeelkappen, oliefilters en
kleppendekselpakkingen in Rosmalen nog ruim voor handen. Ook het vinden van
een zes volts accu is geen probleem.

BESTUURSMEDEDELING
Nieuwe bestuursleden gevraagd
Als gevolg van een verandering in de samenstelling van het bestuur van de Cobraclub zoeken wij per 2003 enkele nieuwe bestuursleden.
Wie wil wat van zijn vrije tijd beschikbaar stellen ten behoeve van de Cobra Club?
Het bestuur vergadert om de 6 a 8 weken in het midden van het land over het reilen
en zeilen van de club. Als u goede ideeën hebt over het besturen van de club en de
activiteiten die we organiseren en u hebt ook nog wat tijd over dan hebben we u nodig.
Voor informatie over het bestuur, functies en alle andere vragen kunt u contact opnemen met de volgende leden van het bestuur:
Ook als u geen functie in het bestuur ambieert is uw mening of idee welkom.
Voorzitter:
Bob Swift
Swiftysnakers@quicknet.nl
072-5814470
Vice-voorzitter:
Piet Wijn
Evenementen@cobraclub.nl
072-5062429
Secretaris:
Henryk Brinksma
Secretaris@cobraclub.nl
033-2465452

In de ExpoDome zijn ook stands te vinden waarin alle denkbare documentatie, gereedschappen, poets- en polijstmiddelen en accessoires te koop worden aangeboden. Ook mensen die alles van verzekeringen of van financiering af weten, staan op
de standhouderslijst.
De Internationale Voorjaars Oldtimerbeurs is zaterdag 15 en zondag 16 februari
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 8 euro, kinderen van 4
tot 12 jaar betalen 5 euro.
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Helaas

geen

Cobra’s maar computers en

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

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

Duidelijk
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
6
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TECHNIEK

BESTUURSMEDEDELING

ROVER V8
In aansluiting op het artikel over de ‘nieuwe Rover V8’ motor van René Winter wil ik nog
wat andere aspecten van de in 1994 geïntroduceerde 4.6 liter motor noemen.
Het aluminium blok werd begin jaren zestig ontworpen door Buick die het later doorverkocht heeft aan Rover.
Zelf heeft Buick van dit ontwerp een gietijzeren 300 CID (5.0ltr) en 340 CID 5.6ltr versie
gemaakt, alsmede een 231 CID (3.8) V6. Veel onderdelen zijn daarom dan ook uitwisselbaar.
De standaard 3.5 V8 heeft in diverse types van Rover gestaan maar ook in andere merken waaronder merken als TVR, MG, Triumpf, Morgan en Marcos.
Na een opwaardering van de
3.5 naar de 3.9 en 4.2 heeft
Rover het oude blok onderhanden genomen wat resulteerde
in de 4.0 en 4.6 motoren.
Een van de grootste
veranderingen is dat de hoofdlager kappen met 2 bouten van
onder en 2 bouten vanaf de
zijkant vastgezet worden, zodat
de hoofdlager kappen maximaal
versterkt worden. Dit wordt
normaal alleen gedaan wordt
bij racemotoren.
Chevrolet en Ford hebben daarvoor
de ‘4-bolts main’ wat inhoud dat de hoofdlager kappen dmv 4 bouten vastgezet worden
ipv de gebruikelijke 2 bouten.
Tevens zijn de hoodlager pennen van 58.4mm naar
63.5mm en de drijfstang pennen van 50.8mm naar 58.4mm gegaan. Door deze combinatie is het onderblok enorm versterkt
en kan het huidige blok veel vermogen
verwerken.
Door het vergroten van de motorinhoud
werd de grootste restrictie de cylinderkop. Het al jaren oude ontwerp werd op
een aantal punten
aanzienlijk verbeterd. Door de vorm van
de inlaat en uitlaat poorten te veranderen en te vergroten werd de flow met
meer dan 5% verbeterd. Tevens werd
de verbrandingskamer in de cylinderkop
verkleint van 36cc naar 28cc. Dit werd
gedaan om een felpro cylinderkop pakking te kunnen gebruiken waardoor een
betere afdichting kan worden verkregen. Door nu bijvoorbeeld 4.6 koppen op een 3.5
liter motor te zetten kun je de compressie ratio verhogen van 9,35:1 naar 10,35:1 wat
weer een vermogenswinst betekend. De nieuwe 4.0/4.6 cylinder koppen zijn volledig
uitwisselbaar met de oude blokken, alleen ontbreken de onderste rij cylinderkop bouten.
(boven uitlaat spruitstukken) Deze zijn overbodig gebleken.
24
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Cobra Club Nederland
Hierbij nodigen wij alle leden van de Cobra Club Nederland uit voor de
Algemene Ledenvergadering.
Datum : 26 januari 2002
Tijd
: 14:00 uur
Plaats : Wegrestaurant “De Meern” in De Meern
Agenda
1.

Opening

2.

Algemene mededelingen en Ingekomen stukken

3.

Bestuurssamenstelling 2003
(incl benoeming nieuwe voorzitter en nieuwe evenementen coördinator)

4.

Notulen Algemene Ledenvergadering van 20 januari 2002

5.

Verslag Kascommissie

6.

Financieel jaarverslag 2002 en benoeming kascommissie 2003

7.

Verslag Evenementen commissie

8.

Jaarverslag Papersnake

9.

Jaarverslag Secretaris

10. Rondvraag
11. Sluiting
N.B. Het wegrestaurant kunt u vinden bij afrit De Meern aan de A12 tussen nabij
Utrecht.
(telefoon restaurant 030 - 666 14 44)
Indien u niet aanwezig kunt zijn, dan kunt u uw afmelding telefonisch of per e-mail
doorgeven aan de secretaris Henryk Brinksma (tel 033 2464802 of secretaris@cobraclub.nl)

Paper Snake 6-2002
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OPEN EN BLOOT

Daar dit de laatste Paper Snake van dit jaar is, is het tijd voor mij om te reflecteren over
het afgelopen Cobrajaar. Het aantal clubleden is gegroeid tot 209 en is voor een deel te
danken aan het TV programma “A car is born” op Discovery Channel en het bewijst dat
de interesse voor deze klassieker niet zal verdwijnen. Ook voor mij is de Cobra nog altijd de mooiste sportauto die bestaat.
Onze internet site www.cobraclub.nl genereerde veel e-mails en trekt veel kijkers. mijn
telefoon rinkelt regelmatig met belangstellenden, die vragen om meer informatie.
De kwaliteit van de Paper Snake wordt beter en beter dankzij onze perfectionist Mickel
Goossens. Maar zonder input van jullie wordt het niks. Stuur uw foto’s met of zonder opmerking naar hem toe voor publicatie.
Onze Pubmeetingplaats Settlers is druk bezocht er waren ook veel nieuwe gezichten te
zien van zowel nieuwe leden als van potentiële leden.
Onze twee top evenementen zijn ook dit jaar weer goed bezocht. Ik hoop dat een bezoek aan het Neurenberg circuit volgend jaar doorgaat en dat we ook weer ons inmiddels traditionele kasteelweekend in België zullen hebben.
Door de sterke groei van mijn onderneming heb ik besloten af te treden als voorzitter.
Tijdens de algemene ledenvergadering zal ik mijn functie overdragen aan mijn opvolger.Ik heb met plezier in het Cobra bestuur gewerkt. Ik dank u allemaal hartelijk voor uw
steun. Het bestuur heeft unaniem Piet Wijn gekozen als mijn opvolger. Wij hebben
meer mensen nodig voor het bestuur. Hebt u interesse? Bel mij voor meer informatie.
Uw Club Heeft U Nodig!
Denk niet dat De Swifty Snakers zullen verdwijnen uit de “Cobra scene”. Wij hebben
meer plannen om jullie te verassen!!
Ik hoop u allen op zondag, 27 januari 2001 om 13.00 uur, te mogen verwelkomen op
onze algemene ledenvergadering. U heeft dan de mogelijkheid mee te praten over de
plannen voor het nieuwe Cobrajaar. Komen a.u.b. met uw nieuwe agenda in de hand
om de nieuwe evenementenkalender te bestuderen en vast een voorlopige planning te
maken aan welke evenementen u in 2003 wilt/kunt deelnemen.
Laat mij in de tussentijd van u horen. Ik ben altijd te bereiken.
Tel: 072-5814470,
FAX: 072-5814473
E-mail: swiftysnakers@planet.nl
Mobiel: 0627-057953
De Cobragroeten en fijne Kerstdagen, een fijn uiteinde en
een goed begin gewenst!

Een andere verbetering is de oliepomp. Bij de oude 3.5/3.9/4.2 motoren werd de oliepomp aangedreven door de verdeler via een tandwiel op de nokkenas. Bij de nieuwe
motoren wordt de oliepomp direct aangedreven door de krukas. Het is een concentrische pomp die geheel in het distributie-huis verwerkt zit. Deze nieuwe pomp is betrouwbaarder en de opbrengst is verhoogt zodat de krukas en nokkenas beter gesmeerd worden.
Binnen de club zijn een groot aantal Cobra’s die rondrijden met de vertrouwde 3.5 liter
Rover. Een aantal daarvan heeft de aluminium Rover V8 vervangen voor een gietijzeren Chevy.
Een aantal nadelen van deze verandering zijn dat je behalve een nieuw blok ook een
nieuwe versnellings bak en tussenas moet aanschaffen, motor steunen veranderen en
zelfs je veren van je ophanging moet vernieuwen, wat alles bij elkaar een aardige kosten post is. Tevens weegt een gietijzeren Chevy of Ford ongeveer 100 kg meer als de
aluminium Rover, wat weer een hogere wegenbelasting betekend.
Voor diegene die toch graag meer vermogen willen en de kosten willen beperken is de
4.6 liter Rover een oplossing.
Behalve de krukas, drijfstangen en zuigers zijn praktisch alle onderdelen van de 3.5 met
de 4.6 uitwisselbaar.
Dus met een crossbolted 4.6 onderblok kun je de motor compleet opbouwen met oude
3.5 onderdelen die nog goed zijn.
Het enige wat aangepast moet worden is de nokkenas. Indien het hier om een standaard nokkenas gaat bied het gelijk de mogelijkheid om er een aangepaste snellere
nokkenas in te zetten. De standaard nokkenas is ontworpen voor een superzware RangeRover van over de 2000 kilo of voor een SD1/P5/P6 saloon car van ook dik 1600 kilo.
De ander onderdelen zoals timingcover met oliepomp, inlaat spruitstuk, cylinderkoppen,
vliegwiel, koppeling, motorsteunen, startmotor, uitlaat spruitstukken etc past allemaal
zonder aanpassingen en je hebt een enorme hoeveelheid meer vermogen en koppel.
Vooral dat laatste heb je nodig om als eerste bij een stoplicht weg te komen.
Het nieuwe blok wordt nu al weer 8 jaar geproduceerd en daardoor zijn ze nu ook
tweede hands blokken te krijgen (vooral in Engeland). Een nieuw ‘short’ blok (blok gemonteerd met krukas, zuigers en drijstangen) kost ongeveer GBP 1500 (€ 2500 ex
BTW) en gebruikte blokken zijn aanzienlijk goedkoper. Voor de oude 3.9 blokken (met
een 94mm boring) zijn er speciale krukassen te krijgen die het capaciteit van 5.0 liter
geven. Deze crankkits bestaande uit krukas, zuigers en drijfstangen kosten ook GBP
1500(inc BTW).
De echte Rover ‘Die Hards’
als Pim Kuyper en ondergetekende hebben nu zelfs
de mogelijkheid om een
6.0 liter Rover Wildcat
te bouwen met een vermogen
van ongeveer 600 pk’s.
Dit zonder turbo’s of nitro injectie !!
Groeten,
Rik Hofsté

Bob Swift
4
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PAPER SNAKE
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Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057,
Giro bank 1068635
Voorzitter:
Bob Swift
Voorzitter@cobraclub.nl
Secretaris: Henryk Brinksma
Husselmansgoed 50
3863 BX Nijkerk
Secretaris@cobraclub.nl
Evenementencoördinator:
Piet Wijn
Evenementen@cobraclub.nl
Penningmeester:
Theo Weesepoel

tel 072-5814470
tel 033-2464802
fax 033-2465452

tel 072-5062429

tel 0321-381269

Redactie: Mickel Goossens
Weteringstraat 14
5612 GX Eindhoven
Redactie@cobraclub.nl
Technische commissie:
Gert van Beek
TC@cobraclub.nl

tel 040-2692528
fax 040-2570242

tel 0114-635010

WWW.COBRACLUB.NL
Inloggen op website Tips & Trucs
Aanmeldcode: BouweenCobra
Wachtwoord:
EenfluitjevaneenCent
Oplage 275 exemplaren
Losse nummers € 1,15
Contributie € 45,50 inschrijfgeld € 11,50
Kopij: Gaarne bij artikel meerdere foto’s (bij voorkeur zwart /
wit) meesturen waarmee wij het geheel kunnen verfraaien.
Zet naam en adres op de foto’s zodat wij deze na gebruik
terug kunnen sturen, tenzij anders afgesproken.
CCN behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten,
te veranderen of in het geheel niet te plaatsen.
CCN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de publicaties. Het plaatsen van advertenties of ingezonden
mededelingen behoeft niet te betekenen dat CCN achter de
inhoud staat.

REDACTIONEEL
Wegens problemen met de computerhardware van ondergetekende valt de
Paper Snake later op de mat dan was
gepland. Excuses hiervoor.
Alweer het einde van het jaar. Ook dit
jaar is weer omgevlogen en dat betekent
dus eigenlijk een terugblik op afgelopen
jaar maar dat ga ik niet doen. Ik wil graag
vooruitkijken naar het volgende jaar en
eens iets nieuws in de Paper Snake zetten. Nieuwe ideeën, nieuwe onderwerpen, nieuwe lay-out enz. Ik ga daar zelf
tijdens de winterstop over denken en ik
wil graag dat u daar ook eens over na
denkt. Het clubblad wordt natuurlijk voor
u en door u gemaakt. Wie nieuwe, frisse
ideeën heeft over de Paper Snake kan ze
aan mij doorgeven
Dan rest mij nog om u fijne feestdagen
toe te wensen en een goed en gezond
2003. Natuurlijk hoop ik op mooi weer en
een goede opkomst bij ritten en pubmeetings.
Tot nu toe ben ik zelf Cobra-loos en ik
hoop daar in 2003 verandering in te kunnen brengen.
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**

€ 350,€ 280,€ 170,€ 95,€ 80,€ 50,-

*De kosten van de kleurenadvertenties is inclusief een internetlink op de website van Cobra Club Nederland.
** De internetlink kan alleen in combinatie met een A4
zwart/wit-advertentie
Kleine advertenties in de rubriek Showroom zijn gratis voor
leden van de CCN.
Verzekering: Leden kunnen via de CCN hun Cobra collectief laten verzekeren.

Pubmeetings
1e zondag v.d maand van
april t/m oktober vanaf 14.00 uur.
Restaurant La Place
Westerheide 2
Laren
tel. 035-5314644
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Inhoudsopgave:
Algemene Bestuursvergadering
Bestuursmededeling
European Cobra Weekend UK 2003
Ardennenweekend
Techniek Gear ratios
Techniek Rover V8

Blz.
5
7
10
13
21
24

Copijdata Paper Snake voor 2003
Paper Snake 1
16 maart
Paper Snake 2
27 april
Paper Snake 3
15 juni
Paper Snake 4
20 juli
Paper Snake 5
24 augustus
Paper Snake 6
23 november
Paper Snake 6-2002
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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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