HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND
11e JAARGANG nr. 1
April 2003

Paper Snake 1-2003

Paper Snake 1-2003

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:
Piet Wijn:
Piet.wijn@quicknet.nl
072-5062429
Of bij:
Theo Weesepoel
wetpool@tiscali.nl
0321-381269
Piet Wijn
&
Theo Weesepoel
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Ook volgend adres;
Steve Hunt , Jaguar & classic Car Spares, 15 Southam Close, Hall Green,
Birmingham, B28 OAE, tel/fax; 0121 777 0071
Gsm; 07885 1865111
Hier kan je ook ond. bestellen (niet alleen Jag!). Komt om de +/- elke 14
dagen naar Belgie (ook Ned?) en is niet duur!
Jag Parts&Cars Scheluinsestraat 36 Gorkum tel.0183-666621 niet goedkoop,
wel netjes.
Biesheuvel autosport te Nieuwendijk Tel; 0183-403400/401216.
cobrabehr@aol.de is Michael Behr te Wiesbaden Mustang/Ford sloper
Rostockerstrasse 5 Tel. +496122503500/mobiel +491733101115
http://kitcars.pagina.nl op deze pagina vindt je een discussie forum. Altijd
makkelijk.
Ook nog een prachtige site over het zelf flowen van cilinderkoppen.
Zeker iets voor in de boekenkast en wellicht ook voor/als technisch artikel
in de papierslang! Enfin, je ziet maar......
www.fordmuscle.com/archives/2000/07/homeporting/index.shtml
www.fordmuscle.com/archives/2000/07/homeporting/index2.shtml
www.fordmuscle.com/archives/2000/07/homeporting/index3.shtml
www.fordmuscle.com/archives/2001/04/totalengineairflow/index.shtml
www.fordmuscle.com/archives/2000/05/heads/index2.shtml
Dit zijn mooie sites voor de doe het zelver of iemand die aftermarketkoppen
wil vergelijken.
Ook nog een sitetje voor de "eksters" onder ons;
www.arp-bolts.com rvs bouten/moeren/ringen/etc. inclusief onderdeelnummers,
kan je bv. bij Summit terugvinden wat dat kost.
Veel kijkplezier!
Jelle.
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Na een paar weken prachtig weer in het
zonnige Brabant en een blik op de kalender, begint het te kriebelen. Het is weer
zover. Het Cobra-seizoen staat weer
voor de deur. Ongeduldig en vol goede
zin kijk ik uit naar de eerste pubmeeting
van het jaar en met mij hoop ik vele anderen.
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Gert van Beek
TC@cobraclub.nl
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WWW.COBRACLUB.NL
Oplage 275 exemplaren
Losse nummers € 1,15
Contributie € 45,50 inschrijfgeld € 11,50
Kopij: Gaarne bij artikel meerdere foto’s (bij voorkeur zwart /
wit) meesturen waarmee wij het geheel kunnen verfraaien.
Zet naam en adres op de foto’s zodat wij deze na gebruik
terug kunnen sturen, tenzij anders afgesproken.
CCN behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten,
te veranderen of in het geheel niet te plaatsen.
CCN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de publicaties. Het plaatsen van advertenties of ingezonden
mededelingen behoeft niet te betekenen dat CCN achter de
inhoud staat.
Advertentie tarieven:
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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Eindelijk is ook voor mij de tijd gekomen
om eens serieus te gaan kijken naar een
Cobra. Met het mooie weer op komst,
neem ik het stuurwiel van mijn auto in de
hand en koers naar het midden van het
land waar een Cobra van eigenaar wil
wisselen. Een mooie auto, echter is er
een probleem. Ik kan in of om Eindhoven
op korte termijn geen stalling vinden voor
de bolide. Totdat ik een stalling heb, zal
ik mijn zinnen maar even moeten verzetten. Ik hoop u echter dit jaar in mijn cobra
een keer te kunnen begroeten.
Ik wens u een zonnig, warm en voorspoedig Cobra-seizoen toe.
Mickel Goossens
Inhoudsopgave:

Blz.

Speech Bob Swift
Betuwerit
Rover V8 motornummers
Kascommissie
Voorlichtingsmiddag
Een Cobra(garage) bouwen
Ardennenweekend door André
Cobra websites

6
8
10
12
18
20
24
28

Copijdata Paper Snake voor 2003
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
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P(R)IETPRAAT

Hallo Cobravrienden,
Een nieuw verenigingsjaar met een nieuwe voorzitter.
Ik zal mij even voorstellen aan diegenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Piet Wijn en
sinds 1997 in het bezit van een Pilgrim Cobra en daarvoor al 1 jaar lid van de Cobraclub.
Ik ben pas 33 jaar getrouwd met Nel en wij hebben twee zoons, Peter en Patrick die alle
twee het ouderlijk nest hebben verlaten om op zichzelf te gaan wonen met twee allerliefste
meisjes, Marina en Melissa.
Ook zijn wij reeds Oma en Opa van Bruno van bijna 2 jaar en van Diesel van nog geen
maand.
Sinds 1998 ben ik toegetreden in het Cobrabestuur, eerst als gewoon lid en daarna als evenementencoördinator en vice voorzitter en nu dus als voorzitter.
De eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling hebben wij reeds achter de rug
en ons nieuwe bestuurslid Dick Vesters gaat de evenementen behartigen. Het eerste Cobraclubevenement, de informatieve bijeenkomst over de bouw van een Cobra en alles wat
er bij komt kijken bij restaurant Schep in Amersfoort is ook een groot succes gebleken door
de grote opkomst ( wij hadden gerekend op 40 personen en er waren er 90) en er zal zeker
een vervolg op komen, het verslag hierover leest u meer over in deze uitgave van de Papersnake.
De eerste Pubmeeting van dit jaar, zoals u ongetwijfeld weet is iedere eerste zondag van
de maand bij La Place in Hilversum aan de Larenseweg, hoop ik u te ontmoeten.
De eerste toertocht houden we dit jaar niet in april, omdat daar vanwege de buiten temperaturen toch te weinig belangstelling voor bestaat, maar in mei met een mooie Betuwerit op
11 mei en georganiseerd door Anton Peters.
Het eerste grote evenement is het weekend in Elvington (Groot Brittanië) en wordt georganiseerd door de Engelse Cobraclub, maar voor meer inlichtingen kunt u zich met Bob Swift
in verbinding stellen, telefoon 072-5814470.
Zo dit was in het kort wat ons allemaal te wachten staat in de komende tijd en wens u allen
een goed Cobraseizoen toe met veel mooi weer.
Met vriendelijke groeten,
Piet Wijn
Zeeweg 40
1931 VJ Egmond aan Zee
Nederland
℡ +31725062429
ª
+31653750223

voorzitter@cobraclub.nl

piet.wijn@quicknet.nl
4
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www.totalenginairflow.com/products/fordhead/index.htm flowsite
http://users.erols.com/srweiss/tablehdc.htm
www.cranecams.com nokkenassen,etc.
www.edelbrock.com koppen,inlaat,etc.
www.airflowresearch.com koppen,etc.
www.worldcastings.com idem
www.hoganracingmanifolds.com smullen !
www.europaspares.com engels automaterialen warenhuis
www.airflowresearch.com koppen,etc.
www.worldcastings.com idem
www.hoganracingmanifolds.com smullen !
www.europaspares.com engels automaterialen warenhuis
www.cobraspares.com idem
www.greengauges.com tellersets op verzoek
www.electromotive-inc.com motormanagment systemen
www.motec.com.au/ems.htm idem
www.cobrarestorers.com parts
www.cobraaccessories.com idem
www.cantonracingproducts.com parts
www.proformparts.com idem
www.racesearch.com idem
www.marchperf.com poelies
www.polepositionrp.com draagarmen
www.energysuspension.com polyurethaan bussen
www.usacars.com is dezelfde als www.uitlaten.com in groningen (302!)
www.flowmastermuffler.com uitlaten
www.stainless-specialties.com rvs uitlaatdelen
www.jag-lovers.org/xj-s/book/inboardBrakeUpgradeRotors.html alles over jag’s onderstel
www.geocities.com/concourswest/page13.html idem
www.stangparts.com Mustangsloop die ook naar EU opstuurt. Online catalogus.
www.mustangokla.com idem
www.mustangparts.com nieuwe/revisie delen
www.breezeautomotive.com idem
www.fortesparts.com idem, is ook voor bakken (tremec,t5,etc!)
www.Ford Borg-Warner T-5 Manual Transmission Data.htm (overzicht ratio?s)
www.toploadertransmissions.com idem
onderdelenshops in nederland;
www.micousaparts.com (Baarlo)
www.cpusaparts.com (Belfeld)
www.catalina.nl
(Venray)
Dynoparts
(Cruquius,Haarlemmermeer)
www.ac-cobra.com FFR site
www.performcars.com (zuid-afrika!)
www.kitcarmag.com is de bron van meeste van deze sites!
www.kitcarclub.com is usa`s grootste club van kitcarinfo!
www.ward-engineering.co.uk Jag axle onderdelen!
Magnum Engineering (uk) Jag. Alu remset, (zie boven!)
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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

Afscheidsspeech Bob Swift
Hartelijk welkom allemaal bij de Algemeen Leden Vergadering Cobra Club Nederland 2003. Het volgende agendapunt zou kunnen zijn “uitgaande stukken”. Ik dus!
En mijn vrouw denkt dat ik een stuk ben dus het komt allemaal goed.
Ik ben nu drie jaar uw voorzitter geweest. Ik heb het erg leuk gevonden. Maar het is
tijd om te vertrekken. Mijn bedrijf vraagt veel tijd van mij en ik wil de weinige tijd die
ik over heb besteden aan onze vrienden in het binnen en buitenland en de 10.000
klusjes in ons huis en aan de Cobra.
Bovendien ben ik één van de oudste leden van de club en wil ik ruimte maken voor
jongere leden. Maar het is niet mijn plan om verder niets meer te doen voor onze
club. Ik wil graag af en toe een evenement of rondrit organiseren. En ook zal ik nog
wel eens een artikeltje schrijven voor de Paper Snake.
De laatste 3 jaar is er veel veranderd. Volgens mij ten goede!
Het nummer één doel van mij was de communicatie binnen en buiten het bestuur te
verbeteren, te versnellen en goedkoper te maken door gebruik te maken van e-mail.
Weg met die dure telefoontjes, faxen, papier en postzegels. Dit heeft geresulteerd in
de halvering van het aantal vergaderingen van het bestuur, wat een tweede doelstelling van mij was.
Maar alles kan nog beter en ik hoop dat het nieuwe bestuur zich zal concentreren in
een verdere verbetering van het gebruik van de elektronische snelweg, die kostbare
tijd en geld kan besparen. Er is dan meer geld en tijd beschikbaar voor het organiseren van evenementen. Wij zijn lid van een autoclub. Met auto’s moet je rijden.
Laten wij meer rijden!
Dank zij de inspanning van Albert Vooren hebben wij nu een interessante internetsite, die druk bezocht wordt. Ik hoop dat deze ontwikkeling verder zal gaan, zodat bezoekers in de nabije toekomst meer animatie en interactieve mogelijkheden zullen
vinden.
Ons oude logo heeft mij altijd geïrriteerd. De Cobra op het logo stamt uit een latere
periode dan onze Cobra’s. Als bestuur hebben wij een goed compromis gevonden.
Het resultaat is heel origineel en uniek. Ik vind ons logo het mooiste van alle Cobra
Clublogo’s die ik ken..
Zoals beloofd, hebben wij in 2001 een groot evenement georganiseerd. Het Europeaan Cobra Weekend. Dit was een enorm succes. Een aantal Duitsers uit Zuid Duitsland hebben meer dan 2000km gereden om aan ons weekend deel te nemen.
Met een benzine verbruik van misschien 1 op 2 durf ik niet te zeggen hoeveel die
jongens hebben moeten uitgeven alleen al voor de benzine. Ik had de beste baan
van dat weekend en kon dus net zo veel rondjes rijden als ik wilde. Het privilege van
de voorzitter.(h’m).
Piet Wijn moest lachen. Zijn Cobra was veel sneller dan de mijne. Later thuis, ontdekte ik dat een bougiekabel los zat, zodat ik in plaats van 8 cilinders, slechts 7 cilinders gebruikte. Lots of fun en gelukkig geen ongelukken. Gert de Beers fabuleuze
Bar-B-Que zorgde er voor dat er genoeg vlees was voor een tweede Bar-B-Que bij
hem thuis. Een perfect weekend dat werd besloten met een rit door de polders.
Er is niemand die harder werkt voor de Club dan Mickel Goossens. Hij heeft, ondanks veel technische problemen, de Paper Snake geheel gedigitaliseerd. Weg met
knippen, plakken en kopiëren. De gehele krant wordt op CD geleverd aan de drukker. Wij, uw bestuur, hebben gegokt en gekozen voor een uitgave in kleur, met de
hoop dat dit meer adverteerders zou trekken, maar ook nieuwe leden. We hadden
succes.
6
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Als u de ontwikkeling van de Paper Snake wilt zien moet u maar eens naar een oud
exemplaar van ons clubblad kijken. Ik wil Mickel graag bedanken voor zijn uitstekend werk.
Ons aantal leden is met zo’n 40% gegroeid. Dit is duidelijk te danken aan de bloeiende economie in de laatste drie jaar, de televisieserie A Car is Born op Discovery
Channel en onze Internet site. Ik heb veel telefoontjes en e mails gehad met vragen
over de auto en onze club. Veel van die contacten zijn nu leden van de club. Onze
economie is nu in de problemen en de jongens van Discovery Channel zijn bezig
met aan andere auto te klussen. De “challenge ” voor de club voor de volgende drie
jaar zal zijn de groei toch te versterken!
Ik wil graag met jullie een aantal “personal highlights” van de laatste drie jaar delen.
De eerste was het technische weekend bij Gert de Beer, de ontwerper van de wereldprimeur: de V8 Bar-B-Que. Wat waren wij enthousiast aan het boren en lassen
en Gert was verbaasd over het enorme tempo van de productielijn. De Bar-B-Que
van Pim, de allermooiste, was het eerste klaar. Ik heb echt genoten van de Bar-BQue aan het eind van de dag in de tuin van Carla. We zaten in de stromende regen
onder plastic tussen alle rokende Bar-B-Ques’s. Achteraf lijkt het op een stukje uit
een film van Indiana Jones. Prachtig. De volgende dag kreeg ik een vriendelijke
opmerking van Carla: “ Bob, je Cobra ziet er niet uit”. Bedankt Carla, maar ”ik hou
nog steeds van je” was mijn reactie, maar die opmerking leidde tot een afspraak
met de flakker en de spuiter voor onze Cobra ………in de verkeerde kleur. Maar
dat is een andere verhaal.
Ik heb Liane verteld “ I am going to kill myself” maar gelukkig was het probleem snel
opgelost en werd de auto overgespoten in de juiste kleur.
Tijdens het laatste Ardennenweekend brak ik ons linker spruitstuk af maar met een
stukje dik ijzerdraad van de buurman boer kon ik een noodoperatie uitvoeren. Bedankt voor je hulp Arno. Ik bewonder je magische koffer. Zo’n klein koffertje met zoveel inhoud voor zo veel reparaties. Ongelofelijk.
Toen wij op zondag zouden vertrekken, was Aad spoorloos. We hebben overal gezocht. We waren al bang tijdens het Ardennenweekend in 2003 Aad terug te vinden
als huisspook van het kasteel. Plotseling zagen wij rookwolken komen uit het slot
van de kasteelpoort…..Dat was gelukkig “smokey” Aad.
Eindelijk klaar om te vertrekken? ….. Nee hoor, Henk rijdt zijn busje in de enige put
die te vinden was op 10 vierkante kilometers. Met 27 man en veel planken hebben
we het busje “in no time” uit de put gekrikt. Wat “een team” is die Cobra Club van
ons.
Ik wil ook een special dankwoord geven aan Piet Wijn. Hij heeft mij goed gesteund
in het bereiken van mijn primaire doelstellingen voor de club. Bovendien heeft hij
uitstekend werk geleverd door het organiseren en coördineren van alle evenementen. Bedankt Piet. Er is alleen één ding misgegaan. Voor het kano-evenement in de
Ardennen, was Piet vergeten ”kano’s op maat” te bestellen, met het gevolg dat er
geen kano beschikbaar was, waar hij in paste.
Piet wil de voorzittersfunctie wel overnemen. Ik denk dat hij een goede keuze is. Hij
kent het reilen en zeilen van de club. Wij hebben hem, als bestuur, uitgekozen als
mijn opvolger. Ik hoop dat u ook voor hem kiest en akkoord met mij gaat. Verder wil
ik de rest van het bestuur bedanken voor de prettige samenwerking en wens ik de
club en het nieuwe bestuur veel succes toe.
Hè, ik ben toe aan de laatste regel op mijn blad. Hier staat geschreven: Bob ga zitten, je bent nu voorzitter af.
26
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BETUWERIT
Betuwe-plus rit op 18 mei 2003.
Voor de tweede keer organiseren wij een rit door de Betuwe en Zuid-Veluwe.
Even als vorig jaar zullen wij een mooie rit uitzetten langs rivieren, over dijken, door
bossen en pittoreske dorpjes.
Vertrekpuntpunt bij Anton en José Peters te Opheusden. Ingang van ons terrein:
Tielsestraat tussen huisnr. 60 en 62. (P. Peters Holland B.V.)
Verzamelen tussen 10 en 11 uur voor koffie en briefing.
Lunch: onderweg, afhankelijk van de route.
Route naar de Tielsestraat in Opheusden:
vanaf Rhenen, de N233, brug over richting Kesteren. 1ste afslag rechts Kesteren,
Opheusden. Op rotonde richting Opheusden. Dit is de Spoorstraat en gaat over in
de Tielsestraat. Na circa 250 meter binnen de bebouwde kom links.
Vanaf A15 uit oost en west: afslag Kesteren (nr.35), Kesteren, Opheusden volgen.
Na bebouwde kom Opheusden na circa 250 meter links.
We hopen jullie te zien op de 18de mei.
Anton & Jose Peters
tel. 0488-441253
mob. 0653837154

Het gehele kasteel wordt momenteel gerenoveerd, de buitenkant is nagenoeg klaar,
er is reeds erg veel werk verzet, hoewel er binnenin nog erg veel te doen is.
Als het geheel af is, zal het een zeer exclusieve plaats zijn om te verblijven.
Toegegeven ik vond de twee nachten dat ik hier heb geslapen een beetje angstaanjagend, omdat ik een beetje verdwaalde toen ik probeerde de eerste nacht mijn kamer te vinden. Twee andere Cobra’s waren al eerder gearriveerd vanuit Engeland
en een uit Duitsland.
De volgende morgen, toen we ontwaakten, was het het meest fantastisch weer wat
je maar kunt wensen voor Europa. Het begon met wat nevel, wat het kasteel een
mystieke uitstraling gaf en met de geparkeerde Cobra’s voor de deur gaf dit een
aardig plaatje van moderne techniek gemixt met een klassieke architectuur. Toen
de nevel was opgetrokken en het zeer helder werd het een tintelende veelzeggende
herfstdag.
Piet Wijn, de evenementen coördinator, had een ongelofelijke dag voor ons in petto.
Hij had, samen met een lokaal “Adventure” bedrijf, genaamd Albatrack Adventures
in Rochehaut, een zeer afwisselend programma samengesteld, zoals boogschieten,
kanovaren over de rivier de Semois en afsluitend een barbecue welke er mocht zijn.
Zelfs de meest hartstochtelijke bierbuikige Zuid Afrikaan zou hiervan onder de indruk raken. Alles wat slecht voor een mens is smaakte voortreffelijk en was volop
aanwezig, het enige wat ik miste was ons meest geliefde Zuid Afrikaanse boereworst.
Na een enerverende dag togen de 15 Cobra’s weer huiswaarts naar het kasteel om
ongeveer 21.00 uur, wat inhield dat we een koude avond tegemoet gingen, maar de
Nederlanders houden stug vol dat het niet leuk is om met een kap op te rijden, dus
was het toch wat kil.
De volgende dag was het weer nog beter dan de vorige dag en na het ontbijt, werd
er gesleuteld aan sommige Cobra’s die dat nodig hadden, zoals Bob’s auto, die een
ritje met iemand wilde maken, een verhoging tegenkwam en één van zijn sidepipes
verspeelde. Na al het chirurgische werk volgden we Piet Wijn op een fantastische
en onvergetelijke route door Zuidoost België terug naar Nederland, door Limburg
waar we zijn gestopt in Sittard bij een chic restaurant, wat eigendom is van een ander Cobralid, voor een vroeg diner.
Na een fabuleus drie-gangen diner persten we onszelf weer in onze Cobra’s en via
een dichtbij gelegen benzinestation bijgetankt, konden we, na afscheid te hebben
genomen van iedereen, de thuisreis aanvaarden. Dat was om ongeveer 20.30 uur
en Bob en ik gingen een lange en een ietwat koude rit tegemoet naar Bergen (NH)
waar ons ontzagwekkende weekend eindigde.
Het was voor mij een eer om uitgenodigd te worden op dit speciale Cobra weekend,
wat mij in de gelegenheid stelde om kennis te maken met de meest gezellige meisjes en jongens van de Nederlandse Cobraclub die mij in het geheel niet hebben buitengesloten.

8
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ARDENNENWEEKEND
Een weekend weg met de Nederlandse Cobraclub naar de Ardennen
door André Fetter
Een verhaal dat interessant is voor de Cobra gemeenschap.
De voorzitter van de Nederlandse Cobraclub, Bob Swift, belde mij op een avond
met een aanbieding, zoals hij het voorstelde, dat ik moeilijk kon weigeren.
Hij voelde zich verplicht mij te attenderen op het weekend weg met de club naar de
Belgische Ardennen en het bleek dat zijn vrouw zich niet lekker voelde en daarom
niet met hem mee kon. Dus hij werd geconfronteerd met de situatie meegaan met
een lege stoel naast hem of samen met iemand die ook misschien was geïnteresseerd in een weekend weg, alwaar wij zouden verblijven in een middeleeuws kasteel. Ik heb hem niet direct geantwoord, u zal wel denken waarom ik aarzelde.
Voor een moment dacht ik in al mijn krankzinnigheid: het is op 1 april (U zult het
waarschijnlijk niet weten, maar emigreren naar een vreemd land haalt je geestelijke
vermogens helemaal overhoop) en u raadt het, al ik accepteerde toch zijn aanbod,
ondanks dat ik mijn vrouw een weekend alleen liet in een vreemd land.
Aldus op 27 september stapte ik in mijn auto vanuit Apeldoorn om naar Bob te gaan
in Bergen (NH), welke plaats 150 km is verwijderd van mijn woonplaats, waar ons
Cobra weekend begon. Wij reden naar restaurant “de Witte Bergen”in Eemnes,
waar reeds andere leden van de club stonden te wachten.
Ik moet hier een speciale vermelding maken van een zeer interessant clublid, waarmee ik het voorrecht had haar te leren kennen op deze tocht, namelijk Carla Goezinnen, zij bezit niet alleen haar eigen Cobra (met een heftige 350 Chevy motor),
maar is tevens de mede-bouwer van haar auto. Het opvallende kenmerk aan haar
met haar 1.50 meter lengte, is dat zij niet meer zo piep is en weet hoe zij die paardekrachten kan temmen. Volgens mij, iedereen die het tegendeel kan bewijzen, is
zij de enige Cobra-bezitster in Europa.
Na een vlotte lunch vertrokken we zuidwaarts naar België, naar Le Plateau del Ardenna, naar het kasteel Jemeppe, zoals het officieel heet.
De rit verliep langs Utrecht, Breda, Antwerpen, Brussel (alwaar de dorstige
”slangen” stopten voor iets wat u zelf wel kunt raden), Namen, Marche en dan richting Rochefort.
Om vervolgens aan te komen bij het kasteel Jemeppe aan de Rue Felix Lefèvre 24
in Hargimont.
Het kasteel is particulier bezit en is van een vriend van één van de Cobraleden en
de Cobraclub mag er ieder jaar komen logeren in het laatste weekend van september. Overigens het kasteel bestaat uit 60 kamers en de originele toren werd gebouwd in de twaalfde eeuw en werd gebruikt als verdediging tegen de boeven.
Over de jaren heen werd er steeds meer bijgebouwd, zoals te zien is op de foto’s.

TE KOOP
Te koop:
Wegens ombouw naar V8 bied ik mijn 2.9 V6 Ford blok aan.
Geheel compleet, dus met electr. ontsteking, bedrading, computer,
Motorsteunen + rubbers, nieuwe MT 75 handgeschakelde
5-versnellingsbak, cardanas van Pilgrim, electr. hogedrukbrandstofpomp+filters enz.
Gegarandeerd goed!
Vraagprijs: 1750 Euro
Theo Weesepoel
Tel. 0321-381269
E-mail Wetpool@Tiscali.nl

Te koop
Original DAX Hardtop, vraagprijs €1000,Kleur: rood/wit
ossay@kabelfoon.nl of,
Tel. 010-2470109 na 18.00 uur
Carlos

Te koop:
Mijn door omstandigheden (oude boerderij gekocht) nooit opgebouwde Pilgrim Cobra Kit.
- Starterskit (Body, chassis, voorwielophanging, vering etc.).
- Ford 2.9 V6 blok (61.000 echte km) MT 75 bak, stuur inrichting
- Differentieel, achterwielophanging, remmen, vering, handrem, handremkabel,
etc. etc. Alles gereviseerd en in keurige staat.
e.e.a. is niet compleet voor het opbouwen van een volledige auto, maar wel geschikt voor vervanging,
reparatie etc. Prijs NOTK (doe een redelijk bod)
e-mail: de.marketing.divisie@wxs.nl t.a.v. Roel de Jong
Hoi,
ik ben opzoek naar velgen die op een jaguar xj naaf passen 5x120.7
Steekcirkel velg maat 15 of meer breed 8j backspache 125 mm
b.v compomotive of BBS
groet Henk Trienekens
077-3871840
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TECHNIEK
MOTORNUMMER, Wat moet ik er mee, wat heb ik eraan ???
Deze vraag wordt mij veel vaak gesteld als we het over de Rover V8 praten.
Wat heb ik eraan?????
Aan de hand van het motornummer kun je erachter komen of het nog de originele V8 motor
is van je auto. Ook kun je erachter komen hoeveel vermogen de motor moet hebben. Of het
een 3.5l of 3.9l. of 4.6l is. De compressieverhouding kun je ook aflezen. En als je onderdelen van je V8 wilt bestellen vraagt men meestal naar je motornummer.
Nu hoor ik de mensen denken. Die vent is gek want Rover V8 is Rover V8.
Dat klopt ik ben gek, (op de Rover V8).
MIS MIS MIS Wisten jullie dat er meer dan 140 verschillende Rover V8 motoren zijn met
verschillende motornummers.
MERK

TYPE

Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover

P5
P5
P5
P6 3500
P6 3500
P6 3500
P6 3500
P6 3500
P6 3500
P6 3500 S
P6 3500 S
P6 3500 S
P6 3500 S
P6 3500 S
P6 3500 S
P6 3500 S
SD-1 3500
SD-1 3500
SD-1 3500
SD-1 3500
SD-1 3500
SD-1 3500
SD-1 3500
SD-1 3500
SD-1 3500
SD-1 3500
SD-1 3500
SD-1 3500 SE
SD-1 3500 SE
SD-1 3500 SE
SD-1 3500 SE
SD-1 3500 SE
SD-1 3500 SE
SD-1 3500 SE
SD-1 3500 SE
SD-1 3500 SE
SD-1 3500 SE
SD-1 Vitesse
SD-1 Vitesse
SD-1 Vitesse
SD-1 Vitesse

10

INHOUD

COMPRESSIE

3528 10.5
3528 10.5
3528 10.5
3528 10.5
3528 8.5
3528 10.5
3528 9.25
3528 8.5
3528 10.5
3528 10.5
3528 8.5
3528 USA.
3528 10.5
3528 10.5
3528 9.25
3528 10.5
3528 9.35
3528 9.35
3528 8.13
3528 8.13
3528 9.35
3528 9.35
3528 9.35
3528 9.35
3528 9.35
3528 9.35
3528 9.35
3528 8.13
3528 8.13
3528 8.13
3528 8.13
3528 8.13
3528 8.13
3528 8.13
3528 8.13
3528 8.13
3528 8.13
3528 9.75
3528 9.75
3528 9.75
3528 9.75

Paper Snake 1-2003

PK_ KW_ MOTORNR_

BIJZONDERH

SYSTEEM

164
164
164
164

Home market sal
Export RH drive
Export LH drive
automaat
Automaat
Automaat
Automaat
automaat
automaat
automaat
automaat
automaat
4 bak
4 bak
4 bak
4 bak
5 bak
automaat
automaat Zweden
automaat Japan
V8s 5 bak
V8s automaat
Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
Gereviseerd
Gereviseerd
automaat Australie
5 bak Australië
5 bak Australië
automaat Austr
5 bak
automaat airco
5 bak
automaat
Manual Hot clim
automaat airco
5 bak
automaat
5 bak Airco
automaat Airco

SU HS6

164
143
164
164
164
164
143
164
155
155
133
133
155
155
155
155
155
155
155
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
194
194
194
194

121 84000001A
121 84100001A
121 84300001A
121 42500001A
0 42700001A
121 45100001A
105 45100001D
0 45300001A
121 45500001A
121 43000001A
0 43200001A
0 46600001A
121 48100001A
121 48100001C
105 48100001D
121 48500001A
114 10A00001A
114 11A00001A
98 14A00001A
98 16A00001A
114 17A00001A
114 18A00001A
114 34A00001A
114 36A00001A
114 36A00001A
114 38A00001A
114 39A00001A
98 15A00001A
98 19A00001A
98 20A00001A
98 21A00001A
98 23A00001A
98 24A00001A
98 25A00001A
98 26A00001A
98 27A00001A
98 28A00001A
143 30A00001A
143 31A00001A
143 32A00001A
143 33A00001A

SU HS6
SU HS6
SU HIF6
SU HIF6
SU HIF6
SU HIF6
SU HS6
SU HS6
SU HS6
SU HIF6
SU HIF6
SU HIF6
SU HIF6
SU HIF6
SU HIF6
Zenith 175CD
Zenith 175CD
SU HIF6
SU HIF6
Zenith 175CD
Zenith 175CD
Zenith 175CD
Zenith 175CD
Zenith 175CD
Injectie
Injectie
Injectie
Injectie
Zenith 175CD
Zenith 175CD
Zenith 175CD
Zenith 175CD
Zenith 175CD
Zenith 175CD
Injectie
Injectie
Injectie
Injectie

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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TE KOOP
Te koop:
Pilgrim Cobra Bouwjaar 1977
Ford 2800cc, nieuw gebouwd,
slechts 800 mijl gereden.
mag weg voor 16000 euro
tel 06-28439100
tel: +31 (0)628439100

Waar vind ik mijn motornummer van mijn Rover V8???
Het motornummer vind je tussen cilinder 3 en 5 en waar de oliepeilstok het motorblok in gaat(fig1)
Je ziet vervolgens twee rijen cijfers. De bovenste rij cijfers is je compressieverhouding. Voorbeeld: staat dan CR 8.5:1 dan is je compressieverhouding 1 op 8.5. De
onderste code cijfers bestaat uit 2 cijfer, één letter, 5 cijfers, en één letter. Bijv.
38D00001A (fig1.)
Na ruim drie jaar heb ik een selectie
van motornummers gemaakt.
Hierboven een lijst van Rover V8 motornummers
Staat je motornummer er niet bij of heb
je vragen mail mij dan op:
Rwproverv8@freeler.nl je mag mij ook
bellen : 050-5032331.
Natuurlijk kun je ook op mijn website's
kijken.
www.roversd1.nl of www.rover-v8.nl
René

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
Hallo (mede)cobra liefhebbers,
Ik ben op zoek naar een (pilgrim) cobra, het liefst nog voor de zomerperiode.
Mijn voorkeur gaat uit naar een exemplaar in goede staat met een V8, sidepipes, en
lederen bekleding.De kleur vindt ik minder relevant, met een vraagprijs van maximaal 25.000 euro. Serieuze reacties mailen naar:Corou@csnet.nl

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
22

Paper Snake 1-2003

Paper Snake 1-2003

11

Toch begonnen we tijdens Pasen 2002 aan de klus. Steiger rondom plaatsen, zeecontainer huren voor de “inboedel”, Cobra onderbrengen bij een kennis, zinken dak
slopen, slechte muurgedeelten slopen, heel veel stenen bikken, ramen demonteren,
voegen uitslijpen, stucwerk afbikken, enzovoort.
Na de zomervakantie was het casco voor een groot deel klaar (zie foto), waarbij tijdens de graafwerkzaamheden voor de riolering nog een compleet geraamte werd
opgegraven. (Dit is voor onderzoek naar het oudheidkundig laboratorium in Amersfoort gebracht)

Is dit mooi of is dit mooi????

BESTUURSMEDEDELING
Geachte Leden,
Omdat we een zeer goede opkomst hadden tijdens de algemene ledenvergadering
zal ik het nu kort houden.
Normaal gesproken heeft de kascontrolecommissie reeds voor de alg. ledenvergadering de stukken van het voorgaande jaar gecontroleerd. Daar we als eerste gezamenlijke mogelijkheid pas 29 Januari konden samenkomen, verliep dat dit jaar anders. Op de alg. ledenvergadering moest ik U nog mededelen dat er een verschil in
de stukken zat van 63 Euro, en dat dit vermoedelijk te wijten was aan het verrekenen van vooruitbetaalde contributies (voor 2002 )in 2001 en/of vooruitbetaalde contributies voor 2003 die nog bij 2002 geboekt waren. Luuk de Boer en Dick Vesters,
samen de kascontrolecommissie dit jaar, hebben na enig gevogel en een aanpassing in het gebruikte Excel-programma inderdaad deze fout op kunnen sporen en
herstellen zodat de goedkeuring verleend kon worden.Bijgaand treft U dan ook hun
rapport van bevindingen aan.

De 90 m2 grote ruimte is relatief hoog (5 meter tot de dakgoot, 6 meter tot de nok).
Om hiervan optimaal te profiteren moet er, naast een 4-koloms hefbrug, een gedeeltelijke verdieping in komen, welke van een grenen vloer, isolatie, een douche en
een bar moet worden voorzien. (Een mens wil wel eens wat!) Op dit moment wordt
de kerstvakantie benut voor de afbouwfase van dit “appartement” welke voor de bekledingshobby van Maartje, mijn “whiskyhobby” en als logeerkamer dienst kan
doen. (De volgorde hiervan is willekeurig, en de verschillende factoren hebben geen
onderling verband)
Ik hoop hiermee enigszins een afdoende verklaring te hebben gegeven voor onze
afwezigheid, en ik hoop een aantal van de clubleden wellicht tijdens een nieuwe
Zeelandrit in 2003, mijn werkplaats in bruikbare staat te laten zien.
Tevens wil ik hierbij de CCN feliciteren met de geweldige aanwas aan leden,
(jammer dat de geplande festiviteiten ter ere van het 10-jarig bestaan van de CCN
niet door gingen) en bedanken voor
het mooie “jubileum/kerst model”.
Ik hoop dat een aantal nieuwe leden
de energie op kan brengen om iets
extra te doen voor de club in vorm
van een bestuursfunctie, je mag dit
niet steeds aan dezelfde mensen
over laten.
Daarnaast is het gewoon hartstikke
gezellig om je iets dieper in zo’n organisatie te begeven dan het bezoeken van een pubmeeting, en je krijgt
er enorm veel voldoening voor terug!
Ga zo door!
En het allerbeste toegewenst voor
2003!
Groeten uit Middelburg,
Peter Meijers

Ik wil de commissie graag bedanken voor hun inzet in deze en U allen een zeer
prettig rijseizoen toewensen.
Vriendelijke groeten,
Theo Weesepoel,
Penningmeester CCN
12

Paper Snake 1-2003

Paper Snake 1-2003

21

De complexiteit van deze mogelijkheid (SVA) is groot, er hangen veel regels aan die
uiteraard allemaal in het Engels gesteld zijn, deze regels zijn zoals alle regels aan
veranderingen onderhevig, alleen goede voorlichting en een gedegen voorbereiding
kan tot succes leiden. Dit betekent echter niet dat het onmogelijk is, er zijn al mensen die deze regeling met succes gebruikt hebben. Dit vraagt dus van de aspirantbouwer een grondige voorbereiding en een uiterst serieuze aanpak om tot een goed
resultaat te komen.
Recent is er een aparte technische commissie opgezet en zijn Jelle Schalk en Bob
Swift samen met ondergetekende bezig met alles wat met techniek samenhangt dus
ook de SVA .
We willen dit in een aantal artikelen uitdiepen en er zijn nog meer plannen, maar die
moeten eerst nog binnen het bestuur besproken worden.
Andere vragen gingen over geld……..
Nederlanders zouden geen Nederlanders zijn als ze niet naar de prijs zouden vragen van een Cobra, uiteraard werd hier door iedere spreker een ander antwoord op
gegeven, maar toch kwam het in grote lijnen overeen met de antwoorden die ik aan
een aantal nieuwe en aspirant-leden over dit onderwerp heb gegeven. Er is een onderkant en een bovenkant aan die markt, deze constatering heeft weinig te maken
met de kwaliteit van de aangeboden producten en tegelijkertijd alles, alle Cobra replica’s zien er op het eerste gezicht voor een beginnend bouwer hetzelfde uit en dan
heb ik het over de body maar onderhuids zijn er vaak werelden van verschil. Een
Cobra die helemaal hitech opgebouwd is met speciaal chassis en V8 en een speciale versnellingsbak en die jaguar gebaseerd is voor de ophanging kost gewoon op
basis van de componenten veel meer dan een Ford Scorpio gebaseerde V6. Ook in
de afbouw kunnen de te gebruiken componenten een groot prijsverschil veroorzaken. Zaken als lederen interieur, chromen delen, spuitjobs, notenhouten dashboards, etc. kunnen het kostenplaatje aardig opdrijven.
Er zijn dus teveel verschillende combinatiemogelijkheden om domweg een prijs voor
een Cobra te kunnen roepen. Dank zij het internet zijn er tegenwoordig met enige
moeite en tijd genoeg sites te vinden waar het letterlijk stikt van de informatie over
Cobra reps en aanverwante zaken, dus kan het zeer lonend zijn als je je nog aan
het oriënteren bent om er zelf diep in te duiken. Het is maar net welke eisen de aspirant-bouwer stelt.
Of zoals een der sprekers het uitdrukte de een wil lekker met zijn bol in de zon zitten
en met moeders toeren en een ander wil blazen op een circuit. Het komt er op neer
dat het laatste veel meer geld kost.
Technische vragen waren er wat minder want de duidelijk waarneembare rode
draad in het verhaal was de combinatie kenteken/prijzen.
Binnenkort meer over deze onderwerpen.
Gert van Beek TC.
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Zondagmiddag 9 maart 2003 14.00 hrs
Het begin van een gedenkwaardige middag voor de Cobraclub, er waren 40 aanmeldingen voor deze voorlichtingsmiddag maar er waren veel meer mensen op
afgekomen, 82 toehoorders buiten de sprekers en de aanwezige leden van het
bestuur (de nieuwsbrief wordt kennelijk goed gelezen). Waar ging het allemaal
om? De club heeft het afgelopen jaar een enorme toestroom van nieuwe leden gekregen, dit is grotendeels het gevolg van de door Discovery Channel uitgezonden
serie “ A car is born”, waarin tijdens een aantal afleveringen een Cobrareplica van
het merk Pilgrim Sumo wordt gebouwd. Deze ledengroei betekent ook dat er veel
mensen zijn die zich op het ogenblik nog aan het oriënteren zijn op de mogelijkheden en de onmogelijkheden om zelf een Cobra te bouwen. Ook zijn er verschillende mensen reeds bezig met het bouwen en iedereen heeft vragen.
Deze vragen zijn via verschillende manieren bij het bestuur terecht gekomen en
op initiatief van onze secretaris en onze webmaster is deze middag er gekomen.
Er waren verschillende mensen uitgenodigd om hun zegje te doen;
Van Dax Benelux was John Cox aanwezig
Van Nova import Nederland (RAM Cobra) was Henk van Aalstede aanwezig
Van JSP (Gardner Douglas Cobra) was Jan Stephan aanwezig
Van L&B cars (Pilgrim Sumo) was Willy Lambrechts aanwezig
Piet Wijn hield een presentatie van de bouw van een Pilgrim Sumo
Henryk Brinksma hield een prensentatie over uit Finland geïmporteerde Cobra’s.
Natuurlijk kan de club geen verantwoording nemen voor de uitspraken van de individuele sprekers hierboven genoemd.
Er was ook een Rover V8 motor te bezichtigen die was meegebracht door Barry
Smink die samen met Rene Winters aanwezig en buiten stonden behalve een
paar Cobra’s van verschillende merken ook een Ford Capri van Henry Baas.
Wat spijtig was is dat er een aantal sprekers achterin niet goed te verstaan waren
in de eivolle zaal, dit speelde ook een rol bij mensen die in de zaal zaten en reageerden of vragen hadden aan de spreker, ook dit kon niet door iedereen verstaan
worden.
Ondanks de volle agenda en het feit dat men soms de sprekers niet (geheel) kon
verstaan was het naar mijn idee en succesvolle middag, het brengt reuring in de
club en het is het startpunt van allerlei discussies over het bouwen van een Cobra,
dat hoort dus volledig bij een autoclub thuis, praten over techniek, wettelijke regels
en alles wat er verder bijhoort.
De vragen die aan de sprekers gesteld werden gingen over de huidige kenteken
problematiek, een aantal mogelijkheden zijn afgesneden of staan op de nominatie
om dat te worden. Niemand weet wat de toekomst zal brengen in dit opzicht, duidelijk is echter wel dat de Single Vehicle Aproval SVA voor velen van de huidige
en de toekomstige bouwers misschien de enige mogelijkheid is om een auto in
Nederland op kenteken te krijgen.
De SVA is een regeling die de Engelse politiek in het leven heeft geroepen om
hun eigen kitcarindustrie te beschermen en onafhankelijk te laten zijn van de Europese regelgeving op dit gebied. Dankzij de Europese regelgeving is het mogelijk
om onder bepaalde condities van deze Engelse regeling gebruik te maken. Hierbij
is het voor aspirant-bouwers fijn dat veel kits uit Engeland komen.

Zaterdag 12 en zondag 13 april
ROSMALEN – De een voelt een onweerstaanbare drang om de fiets te pakken
voor een lange tocht, de ander kan bijna niet kan wachten om weer in de tuin aan
de slag te gaan. Ook voor de eigenaren van een klassieke automobiel heeft de
winterperiode alweer lang genoeg geduurd: het wordt de hoogste tijd om de oldtimer de sporen te geven. Gelukkig is de start van een nieuw toerseizoen niet ver
meer weg. Zaterdag 12 en zondag 13 april wordt op Autotron de traditionele Lente
Oldtimerbeurs gehouden: een meer dan perfect einddoel van mogelijk de eerste rit
van het jaar.
Door menig trouw bezoeker van de Lente Oldtimerbeurs op Autotron wordt het
evenement al aangeduid met de "reunie-beurs”. Niet verwonderlijk omdat de happening in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot dé plaats waar bezitters van een
klassieker elkaar aan de vooravond van het nieuwe toerseizoen ontmoeten. Uit
alle windhoeken komen de liefhebbers naar Brabant om met gelijkgestemden bij te
praten over de afgelopen wintermaanden en plannen te maken voor de komende
periode. De beurs biedt tevens iedereen die in april al wat rally’s achter de rug
hebben, de gelegenheid bij deskundigen te informeren of dat verdachte tikje in het
motorblok veel kwaad kan of om voor alle zekerheid een setje nieuwe bougies of
een nieuwe accu aan te schaffen.
Stands boordevol spiegels en cabriokappen, deskundigen op terreinen als gritstralen, verchromen en ontroesten, taxateurs, assurantie-tussenpersonen, handelaren
in antiquarische werkplaatshandboeken, airbrushspecialisten en verzamelaars van
miniatuurautootjes – ze zijn allemaal van de partij op de Autotron Oldtimer Lentebeurs.
De Lentebeurs is bij uitstek het evenement waarop veel auto’s te koop worden
aangeboden. De organisatie schat dat er half april weer tegen de tweehonderdvijftig oldtimers – waaronder MG's A, B en C, Volvo's, Chryslers, Dodge's, de bekende Peugeots en Renaults en niet te vergeten diverse Mercedessen – binnen en
buiten op het Autotron-terrein op een nieuwe eigenaar staan te wachten.
Wie op zaterdag de deal van zijn leven sluit en de moeite neemt meteen de noodzakelijke formaliteiten rond het op naam stellen van kentekenbewijzen op het postkantoor af te werken, kan op zondag al zijn eerste tochtje maken. Uiteraard staan
er ook de nodige “opknappers” in slagorde opgesteld. In het oldtimerwereldje gelden de Autotron-beurzen als een zeer vertrouwd adres om een klassieker aan te
schaffen.
Autotron verwacht in april een gezellige drukte op de beurs. Een bezoek aan de
happening kan uitstekend worden gecombineerd met een rondgang door AutoDome. Dit museum biedt permanent onderdak aan de eigen unieke historische Autotron-automobielcollectie en presenteert tevens vele facetten van de automotive
branche.
De Internationale Lente Oldtimerbeurs is op zaterdag 12 en zondag 13 april geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Volwassenen betalen 8 euro voor een entreebewijs,
kinderen 4 tot 12 jaar 5 euro.
Voor meer informatie, bel de Autotron Infolijn 073 5233310.
Rosmalen, januari 2003
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EVENEMENTENKALENDER

April
6
10t/m13
12&13
12
26

Pubmeeting Seizoensopening bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Techno Classica Essen Duitsland Tel.+ 49 2407 17300
Lente Oldtimer Beurs Autotron Rosmalen tel. 073-6293911
New Race Festival Circuit Zolder België Tel. + 32 11 85 88 88
Telefonica World Series by Nissan Circuit Zolder België
Tel. + 32 11 85 88 88

Mei
3&4
4

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
9t/m11
Nördliches Ruhrgebiet rit Cobra IG Deutschland Tel. + 49 228 550 6700
10
Oldtimershow Oosterwolde
18
Betuwerit door Anton en José Peters, Opheusden
24&25
European Cobraclub Weekend Elvington Engeland
inl. Bob Swift tel. 072-5814470
25
Zolder Touring Cup Circuit Zolder België Tel. + 32 11 85 88 88
31&1 juni 24 uren Nürburgring Deutschland
Juni
1
15
19t/m22
21
21&22
29

September
7
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
26t/m28 Ardennenweekend inl. Piet Wijn Tel. 072-5062429 / 0653-750223
Oktober
5
Pubmeeting Seizoenssluiting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
11&12
Super Oldtimer Festival Groenoordhallen Leiden inl. Tel. 0252-687466
18
Belgian Masters Circuit Zolder België Tel. + 32 11 85 88 88
November
8
Race Promotion Night Circuit Zolder België Tel. + 32 11 85 88 88
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
Dick Vesters Evenementencoördinator.
0182-320047
evenementen@cobraclub.nl

Hallo Cobra liefhebbers,

Juli
6
11t/m13
12
13
26&27

16

Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Tourrit
Bodenseerit Cobra IG Deutschland Tel. + 49 228 550 6700
29 th European Historic Grand Prix Circuit Zolder België
Tel. + 32 11 85 88 88
Historisch Weekend Den Helder
Zolder Touring Cup Circuit Zolder België Tel. + 32 11 85 88 88

Augustus
3
Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
8t/m10
Oldtimer Grandprix Nürburgring Duitsland Cobra IG Deutschland
Tel. + 49 228 550 6700
17
Tourrit
23
24 uren van Zolder Circuit Zolder België Tel. + 32 11 85 88 88
23
Oldtimershow Hattem
29t/m31 Hunsrückrit Cobra IG Deutschland Tel. + 49 228 550 6700
29t/m31 Oldtimermarkt Veemarkthallen Utrecht inl. tel. 030 2258262

Pubmeeting bij Settlers vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Westerwaldrit Cobra IG Deutschland Tel. + 49 228 550 6700
Zolder Super Prix Circuit Zolder België Tel. + 32 11 85 88 88
Tourrit
Historisch Festival HMT Panningen
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Er is een nieuwe Kit Cars forum in de UK gestart.
Er is ook ruimte voor de Cobra kits, en het werkt gelijkwaardig als de
Cobra Club.
Het adres is: http://www.fierofactory.org/
Groetjes,
Carlos
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Zondagmiddag 9 maart 2003 14.00 hrs
Het begin van een gedenkwaardige middag voor de Cobraclub, er waren 40 aanmeldingen voor deze voorlichtingsmiddag maar er waren veel meer mensen op
afgekomen, 82 toehoorders buiten de sprekers en de aanwezige leden van het
bestuur (de nieuwsbrief wordt kennelijk goed gelezen). Waar ging het allemaal
om? De club heeft het afgelopen jaar een enorme toestroom van nieuwe leden gekregen, dit is grotendeels het gevolg van de door Discovery Channel uitgezonden
serie “ A car is born”, waarin tijdens een aantal afleveringen een Cobrareplica van
het merk Pilgrim Sumo wordt gebouwd. Deze ledengroei betekent ook dat er veel
mensen zijn die zich op het ogenblik nog aan het oriënteren zijn op de mogelijkheden en de onmogelijkheden om zelf een Cobra te bouwen. Ook zijn er verschillende mensen reeds bezig met het bouwen en iedereen heeft vragen.
Deze vragen zijn via verschillende manieren bij het bestuur terecht gekomen en
op initiatief van onze secretaris en onze webmaster is deze middag er gekomen.
Er waren verschillende mensen uitgenodigd om hun zegje te doen;
Van Dax Benelux was John Cox aanwezig
Van Nova import Nederland (RAM Cobra) was Henk van Aalstede aanwezig
Van JSP (Gardner Douglas Cobra) was Jan Stephan aanwezig
Van L&B cars (Pilgrim Sumo) was Willy Lambrechts aanwezig
Piet Wijn hield een presentatie van de bouw van een Pilgrim Sumo
Henryk Brinksma hield een prensentatie over uit Finland geïmporteerde Cobra’s.
Natuurlijk kan de club geen verantwoording nemen voor de uitspraken van de individuele sprekers hierboven genoemd.
Er was ook een Rover V8 motor te bezichtigen die was meegebracht door Barry
Smink die samen met Rene Winters aanwezig en buiten stonden behalve een
paar Cobra’s van verschillende merken ook een Ford Capri van Henry Baas.
Wat spijtig was is dat er een aantal sprekers achterin niet goed te verstaan waren
in de eivolle zaal, dit speelde ook een rol bij mensen die in de zaal zaten en reageerden of vragen hadden aan de spreker, ook dit kon niet door iedereen verstaan
worden.
Ondanks de volle agenda en het feit dat men soms de sprekers niet (geheel) kon
verstaan was het naar mijn idee en succesvolle middag, het brengt reuring in de
club en het is het startpunt van allerlei discussies over het bouwen van een Cobra,
dat hoort dus volledig bij een autoclub thuis, praten over techniek, wettelijke regels
en alles wat er verder bijhoort.
De vragen die aan de sprekers gesteld werden gingen over de huidige kenteken
problematiek, een aantal mogelijkheden zijn afgesneden of staan op de nominatie
om dat te worden. Niemand weet wat de toekomst zal brengen in dit opzicht, duidelijk is echter wel dat de Single Vehicle Aproval SVA voor velen van de huidige
en de toekomstige bouwers misschien de enige mogelijkheid is om een auto in
Nederland op kenteken te krijgen.
De SVA is een regeling die de Engelse politiek in het leven heeft geroepen om
hun eigen kitcarindustrie te beschermen en onafhankelijk te laten zijn van de Europese regelgeving op dit gebied. Dankzij de Europese regelgeving is het mogelijk
om onder bepaalde condities van deze Engelse regeling gebruik te maken. Hierbij
is het voor aspirant-bouwers fijn dat veel kits uit Engeland komen.

Zaterdag 12 en zondag 13 april
ROSMALEN – De een voelt een onweerstaanbare drang om de fiets te pakken
voor een lange tocht, de ander kan bijna niet kan wachten om weer in de tuin aan
de slag te gaan. Ook voor de eigenaren van een klassieke automobiel heeft de
winterperiode alweer lang genoeg geduurd: het wordt de hoogste tijd om de oldtimer de sporen te geven. Gelukkig is de start van een nieuw toerseizoen niet ver
meer weg. Zaterdag 12 en zondag 13 april wordt op Autotron de traditionele Lente
Oldtimerbeurs gehouden: een meer dan perfect einddoel van mogelijk de eerste rit
van het jaar.
Door menig trouw bezoeker van de Lente Oldtimerbeurs op Autotron wordt het
evenement al aangeduid met de "reunie-beurs”. Niet verwonderlijk omdat de happening in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot dé plaats waar bezitters van een
klassieker elkaar aan de vooravond van het nieuwe toerseizoen ontmoeten. Uit
alle windhoeken komen de liefhebbers naar Brabant om met gelijkgestemden bij te
praten over de afgelopen wintermaanden en plannen te maken voor de komende
periode. De beurs biedt tevens iedereen die in april al wat rally’s achter de rug
hebben, de gelegenheid bij deskundigen te informeren of dat verdachte tikje in het
motorblok veel kwaad kan of om voor alle zekerheid een setje nieuwe bougies of
een nieuwe accu aan te schaffen.
Stands boordevol spiegels en cabriokappen, deskundigen op terreinen als gritstralen, verchromen en ontroesten, taxateurs, assurantie-tussenpersonen, handelaren
in antiquarische werkplaatshandboeken, airbrushspecialisten en verzamelaars van
miniatuurautootjes – ze zijn allemaal van de partij op de Autotron Oldtimer Lentebeurs.
De Lentebeurs is bij uitstek het evenement waarop veel auto’s te koop worden
aangeboden. De organisatie schat dat er half april weer tegen de tweehonderdvijftig oldtimers – waaronder MG's A, B en C, Volvo's, Chryslers, Dodge's, de bekende Peugeots en Renaults en niet te vergeten diverse Mercedessen – binnen en
buiten op het Autotron-terrein op een nieuwe eigenaar staan te wachten.
Wie op zaterdag de deal van zijn leven sluit en de moeite neemt meteen de noodzakelijke formaliteiten rond het op naam stellen van kentekenbewijzen op het postkantoor af te werken, kan op zondag al zijn eerste tochtje maken. Uiteraard staan
er ook de nodige “opknappers” in slagorde opgesteld. In het oldtimerwereldje gelden de Autotron-beurzen als een zeer vertrouwd adres om een klassieker aan te
schaffen.
Autotron verwacht in april een gezellige drukte op de beurs. Een bezoek aan de
happening kan uitstekend worden gecombineerd met een rondgang door AutoDome. Dit museum biedt permanent onderdak aan de eigen unieke historische Autotron-automobielcollectie en presenteert tevens vele facetten van de automotive
branche.
De Internationale Lente Oldtimerbeurs is op zaterdag 12 en zondag 13 april geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Volwassenen betalen 8 euro voor een entreebewijs,
kinderen 4 tot 12 jaar 5 euro.
Voor meer informatie, bel de Autotron Infolijn 073 5233310.
Rosmalen, januari 2003
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De complexiteit van deze mogelijkheid (SVA) is groot, er hangen veel regels aan die
uiteraard allemaal in het Engels gesteld zijn, deze regels zijn zoals alle regels aan
veranderingen onderhevig, alleen goede voorlichting en een gedegen voorbereiding
kan tot succes leiden. Dit betekent echter niet dat het onmogelijk is, er zijn al mensen die deze regeling met succes gebruikt hebben. Dit vraagt dus van de aspirantbouwer een grondige voorbereiding en een uiterst serieuze aanpak om tot een goed
resultaat te komen.
Recent is er een aparte technische commissie opgezet en zijn Jelle Schalk en Bob
Swift samen met ondergetekende bezig met alles wat met techniek samenhangt dus
ook de SVA .
We willen dit in een aantal artikelen uitdiepen en er zijn nog meer plannen, maar die
moeten eerst nog binnen het bestuur besproken worden.
Andere vragen gingen over geld……..
Nederlanders zouden geen Nederlanders zijn als ze niet naar de prijs zouden vragen van een Cobra, uiteraard werd hier door iedere spreker een ander antwoord op
gegeven, maar toch kwam het in grote lijnen overeen met de antwoorden die ik aan
een aantal nieuwe en aspirant-leden over dit onderwerp heb gegeven. Er is een onderkant en een bovenkant aan die markt, deze constatering heeft weinig te maken
met de kwaliteit van de aangeboden producten en tegelijkertijd alles, alle Cobra replica’s zien er op het eerste gezicht voor een beginnend bouwer hetzelfde uit en dan
heb ik het over de body maar onderhuids zijn er vaak werelden van verschil. Een
Cobra die helemaal hitech opgebouwd is met speciaal chassis en V8 en een speciale versnellingsbak en die jaguar gebaseerd is voor de ophanging kost gewoon op
basis van de componenten veel meer dan een Ford Scorpio gebaseerde V6. Ook in
de afbouw kunnen de te gebruiken componenten een groot prijsverschil veroorzaken. Zaken als lederen interieur, chromen delen, spuitjobs, notenhouten dashboards, etc. kunnen het kostenplaatje aardig opdrijven.
Er zijn dus teveel verschillende combinatiemogelijkheden om domweg een prijs voor
een Cobra te kunnen roepen. Dank zij het internet zijn er tegenwoordig met enige
moeite en tijd genoeg sites te vinden waar het letterlijk stikt van de informatie over
Cobra reps en aanverwante zaken, dus kan het zeer lonend zijn als je je nog aan
het oriënteren bent om er zelf diep in te duiken. Het is maar net welke eisen de aspirant-bouwer stelt.
Of zoals een der sprekers het uitdrukte de een wil lekker met zijn bol in de zon zitten
en met moeders toeren en een ander wil blazen op een circuit. Het komt er op neer
dat het laatste veel meer geld kost.
Technische vragen waren er wat minder want de duidelijk waarneembare rode
draad in het verhaal was de combinatie kenteken/prijzen.
Binnenkort meer over deze onderwerpen.
Gert van Beek TC.
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Een Cobra(garage) bouwen
Een Cobra bouwen is natuurlijk een hele klus. Als je alles zelf uit wil voeren moet
je je vele disciplines eigen maken. Technisch inzicht is een vereiste, daarnaast is
het kunnen lassen wel erg handig, materiaalkennis is onontbeerlijk. Eigen inzicht
en oplossingsvermogen dienen goed ontwikkeld te zijn, en doorzettingsvermogen
moet in voldoende mate aanwezig zijn.
Gevoel voor detail en een dosis koppigheid, wat financiële middelen en een zekere mate van eigenwijsheid zullen het resultaat zeker gunstig beïnvloeden.
Natuurlijk zijn bovengenoemde aspecten ook te vervangen door het hebben van,
laten we zeggen”connecties”. Wellicht is het resultaat iets minder “eigen” maar
hoeft zeker niet minder van kwaliteit te zijn. Mijn Cobra is natuurlijk nog lang niet
klaar, ik ben daar in 1988 mee begonnen, en hij staat sinds januari 1993 op kenteken. Ik heb hem in mijn vorige werkplaats, zonder gebruik van een hefbrug of
smeerkuil gebouwd, en dat was wel eens lastig.
Sinds februari 1997 wonen we in een ander
huis, ook in de binnenstad van Middelburg.
Een aantal leden van de
Cobraclub zijn tijdens
een van de Zeelandritten wel eens bij ons
thuis geweest, en weten
dat in mijn tuin een oud
gebouwtje staat. (Zie
foto)

Dit gebouwtje was een van de redenen om ons huidige huis te kopen omdat dit,
na “enige herstelwerkzaam-heden”, een perfecte werkplaats/ hobbyruimte zou
kunnen vormen.
De prachtige “garage met ophaalbrug” van Gert de Beer, die menigeen van ons
goed kent, vormde voor mij een extra stimulans om er iets bruikbaars van te maken.

K a s c o n t r o l e

C o b r a

C l u b

Kascommissie : Luuk de Boer, Dick Vesters

c o m m i s s i e

N e d e r l a n d
Ten huize van : Theo Weesepoel

Datum : zaterdag 15 februari 2003
Betreft : Verslag kascontrole 2002 op 29 januari 2003
Na dit jaar afgereisd te zijn naar de “onmetelijke” vlaktes in de noord-oost hoek van
de Flevopolder werd de kascommissie hartelijk ontvangen en heeft de kascommissie zich eerst gestort op de koffie alvorens de boekhouding te controleren. De boekhouding van de Cobra Club Nederland is na intensive controle en bewerking van
met name Luuk weer voorzien van de nodige extra controles en alsnog kloppend
gemaakt. Een paar posten bleek bij nader inzien verkeerd geboekt te zijn. Hierna
bleek dat alle uitgaven en inkomsten verantwoord en correct verwerkt waren. Ook is
gecontroleerd of het virtuele saldo aansluit met de begroting van vorig jaar en dit
jaar. Er is daarna nog de nodige tijd besteed om de winst/verlies rekening over 2002
te corrigeren en de begroting voor 2003 wat aan te passen. Met name is gekeken
naar de verhouding huidig spaarsaldo en de begroting van 2003. We hebben Theo
wat vraagstukken voor het huidige bestuur meegegeven
De kascommissie adviseert hierbij de Cobra Club Nederland leden de jaarrekening
en de verantwoording over het boekjaar 2002 goed te keuren en daarmee het bestuur te ontheffen van haar aansprakelijkheid voor in het verstreken jaar gevoerde
beheer.
Uiteraard is nog even in de schuur van Theo gekeken naar zijn opnieuw opgebouwde V8, zijn gedeeltelijk ontmantelde Pilgrim Cobra en surprise, surprise een 25 jaar
oude Mercedes 350 SEL.
Even na 1.00 uur zijn wij richting huiswaarts gegaan.
Met vriendelijke groet,

Voor zulke herstelwerkzaamheden zijn ongeveer dezelfde aspecten van toepassing als de hierboven genoemde vereisten voor de bouw van een Cobra.
Een kleine alleen werkende aannemer, welke mij werd aanbevolen, ging na rijp
beraad akkoord met deze klus. Hierbij was afgesproken dat Maartje en ik zoveel
als mogelijk zouden “helpen” wat onze afwezigheid tijdens de club-evenementen
in 2002 tot gevolg heeft gehad. Bij het indienen van de bouwvergunning bleek dat
ons “tuinhuis” een oude Gymnastiekschool betreft, gebouwd in 1877 en de gemeente wilde die wel graag op de monumentenlijst.
Gezien de medewerking van de gemeente en de toezegging van wat subsidie,
gingen we hiermee akkoord, hetgeen de activiteiten bijna een jaar vertraagde.
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Toch begonnen we tijdens Pasen 2002 aan de klus. Steiger rondom plaatsen, zeecontainer huren voor de “inboedel”, Cobra onderbrengen bij een kennis, zinken dak
slopen, slechte muurgedeelten slopen, heel veel stenen bikken, ramen demonteren,
voegen uitslijpen, stucwerk afbikken, enzovoort.
Na de zomervakantie was het casco voor een groot deel klaar (zie foto), waarbij tijdens de graafwerkzaamheden voor de riolering nog een compleet geraamte werd
opgegraven. (Dit is voor onderzoek naar het oudheidkundig laboratorium in Amersfoort gebracht)

Is dit mooi of is dit mooi????

BESTUURSMEDEDELING
Geachte Leden,
Omdat we een zeer goede opkomst hadden tijdens de algemene ledenvergadering
zal ik het nu kort houden.
Normaal gesproken heeft de kascontrolecommissie reeds voor de alg. ledenvergadering de stukken van het voorgaande jaar gecontroleerd. Daar we als eerste gezamenlijke mogelijkheid pas 29 Januari konden samenkomen, verliep dat dit jaar anders. Op de alg. ledenvergadering moest ik U nog mededelen dat er een verschil in
de stukken zat van 63 Euro, en dat dit vermoedelijk te wijten was aan het verrekenen van vooruitbetaalde contributies (voor 2002 )in 2001 en/of vooruitbetaalde contributies voor 2003 die nog bij 2002 geboekt waren. Luuk de Boer en Dick Vesters,
samen de kascontrolecommissie dit jaar, hebben na enig gevogel en een aanpassing in het gebruikte Excel-programma inderdaad deze fout op kunnen sporen en
herstellen zodat de goedkeuring verleend kon worden.Bijgaand treft U dan ook hun
rapport van bevindingen aan.

De 90 m2 grote ruimte is relatief hoog (5 meter tot de dakgoot, 6 meter tot de nok).
Om hiervan optimaal te profiteren moet er, naast een 4-koloms hefbrug, een gedeeltelijke verdieping in komen, welke van een grenen vloer, isolatie, een douche en
een bar moet worden voorzien. (Een mens wil wel eens wat!) Op dit moment wordt
de kerstvakantie benut voor de afbouwfase van dit “appartement” welke voor de bekledingshobby van Maartje, mijn “whiskyhobby” en als logeerkamer dienst kan
doen. (De volgorde hiervan is willekeurig, en de verschillende factoren hebben geen
onderling verband)
Ik hoop hiermee enigszins een afdoende verklaring te hebben gegeven voor onze
afwezigheid, en ik hoop een aantal van de clubleden wellicht tijdens een nieuwe
Zeelandrit in 2003, mijn werkplaats in bruikbare staat te laten zien.
Tevens wil ik hierbij de CCN feliciteren met de geweldige aanwas aan leden,
(jammer dat de geplande festiviteiten ter ere van het 10-jarig bestaan van de CCN
niet door gingen) en bedanken voor
het mooie “jubileum/kerst model”.
Ik hoop dat een aantal nieuwe leden
de energie op kan brengen om iets
extra te doen voor de club in vorm
van een bestuursfunctie, je mag dit
niet steeds aan dezelfde mensen
over laten.
Daarnaast is het gewoon hartstikke
gezellig om je iets dieper in zo’n organisatie te begeven dan het bezoeken van een pubmeeting, en je krijgt
er enorm veel voldoening voor terug!
Ga zo door!
En het allerbeste toegewenst voor
2003!
Groeten uit Middelburg,
Peter Meijers

Ik wil de commissie graag bedanken voor hun inzet in deze en U allen een zeer
prettig rijseizoen toewensen.
Vriendelijke groeten,
Theo Weesepoel,
Penningmeester CCN
12
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TE KOOP
Te koop:
Pilgrim Cobra Bouwjaar 1977
Ford 2800cc, nieuw gebouwd,
slechts 800 mijl gereden.
mag weg voor 16000 euro
tel 06-28439100
tel: +31 (0)628439100

Waar vind ik mijn motornummer van mijn Rover V8???
Het motornummer vind je tussen cilinder 3 en 5 en waar de oliepeilstok het motorblok in gaat(fig1)
Je ziet vervolgens twee rijen cijfers. De bovenste rij cijfers is je compressieverhouding. Voorbeeld: staat dan CR 8.5:1 dan is je compressieverhouding 1 op 8.5. De
onderste code cijfers bestaat uit 2 cijfer, één letter, 5 cijfers, en één letter. Bijv.
38D00001A (fig1.)
Na ruim drie jaar heb ik een selectie
van motornummers gemaakt.
Hierboven een lijst van Rover V8 motornummers
Staat je motornummer er niet bij of heb
je vragen mail mij dan op:
Rwproverv8@freeler.nl je mag mij ook
bellen : 050-5032331.
Natuurlijk kun je ook op mijn website's
kijken.
www.roversd1.nl of www.rover-v8.nl
René

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
Hallo (mede)cobra liefhebbers,
Ik ben op zoek naar een (pilgrim) cobra, het liefst nog voor de zomerperiode.
Mijn voorkeur gaat uit naar een exemplaar in goede staat met een V8, sidepipes, en
lederen bekleding.De kleur vindt ik minder relevant, met een vraagprijs van maximaal 25.000 euro. Serieuze reacties mailen naar:Corou@csnet.nl

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
22
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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

ARDENNENWEEKEND
Een weekend weg met de Nederlandse Cobraclub naar de Ardennen
door André Fetter
Een verhaal dat interessant is voor de Cobra gemeenschap.
De voorzitter van de Nederlandse Cobraclub, Bob Swift, belde mij op een avond
met een aanbieding, zoals hij het voorstelde, dat ik moeilijk kon weigeren.
Hij voelde zich verplicht mij te attenderen op het weekend weg met de club naar de
Belgische Ardennen en het bleek dat zijn vrouw zich niet lekker voelde en daarom
niet met hem mee kon. Dus hij werd geconfronteerd met de situatie meegaan met
een lege stoel naast hem of samen met iemand die ook misschien was geïnteresseerd in een weekend weg, alwaar wij zouden verblijven in een middeleeuws kasteel. Ik heb hem niet direct geantwoord, u zal wel denken waarom ik aarzelde.
Voor een moment dacht ik in al mijn krankzinnigheid: het is op 1 april (U zult het
waarschijnlijk niet weten, maar emigreren naar een vreemd land haalt je geestelijke
vermogens helemaal overhoop) en u raadt het, al ik accepteerde toch zijn aanbod,
ondanks dat ik mijn vrouw een weekend alleen liet in een vreemd land.
Aldus op 27 september stapte ik in mijn auto vanuit Apeldoorn om naar Bob te gaan
in Bergen (NH), welke plaats 150 km is verwijderd van mijn woonplaats, waar ons
Cobra weekend begon. Wij reden naar restaurant “de Witte Bergen”in Eemnes,
waar reeds andere leden van de club stonden te wachten.
Ik moet hier een speciale vermelding maken van een zeer interessant clublid, waarmee ik het voorrecht had haar te leren kennen op deze tocht, namelijk Carla Goezinnen, zij bezit niet alleen haar eigen Cobra (met een heftige 350 Chevy motor),
maar is tevens de mede-bouwer van haar auto. Het opvallende kenmerk aan haar
met haar 1.50 meter lengte, is dat zij niet meer zo piep is en weet hoe zij die paardekrachten kan temmen. Volgens mij, iedereen die het tegendeel kan bewijzen, is
zij de enige Cobra-bezitster in Europa.
Na een vlotte lunch vertrokken we zuidwaarts naar België, naar Le Plateau del Ardenna, naar het kasteel Jemeppe, zoals het officieel heet.
De rit verliep langs Utrecht, Breda, Antwerpen, Brussel (alwaar de dorstige
”slangen” stopten voor iets wat u zelf wel kunt raden), Namen, Marche en dan richting Rochefort.
Om vervolgens aan te komen bij het kasteel Jemeppe aan de Rue Felix Lefèvre 24
in Hargimont.
Het kasteel is particulier bezit en is van een vriend van één van de Cobraleden en
de Cobraclub mag er ieder jaar komen logeren in het laatste weekend van september. Overigens het kasteel bestaat uit 60 kamers en de originele toren werd gebouwd in de twaalfde eeuw en werd gebruikt als verdediging tegen de boeven.
Over de jaren heen werd er steeds meer bijgebouwd, zoals te zien is op de foto’s.

TE KOOP
Te koop:
Wegens ombouw naar V8 bied ik mijn 2.9 V6 Ford blok aan.
Geheel compleet, dus met electr. ontsteking, bedrading, computer,
Motorsteunen + rubbers, nieuwe MT 75 handgeschakelde
5-versnellingsbak, cardanas van Pilgrim, electr. hogedrukbrandstofpomp+filters enz.
Gegarandeerd goed!
Vraagprijs: 1750 Euro
Theo Weesepoel
Tel. 0321-381269
E-mail Wetpool@Tiscali.nl

Te koop
Original DAX Hardtop, vraagprijs €1000,Kleur: rood/wit
ossay@kabelfoon.nl of,
Tel. 010-2470109 na 18.00 uur
Carlos

Te koop:
Mijn door omstandigheden (oude boerderij gekocht) nooit opgebouwde Pilgrim Cobra Kit.
- Starterskit (Body, chassis, voorwielophanging, vering etc.).
- Ford 2.9 V6 blok (61.000 echte km) MT 75 bak, stuur inrichting
- Differentieel, achterwielophanging, remmen, vering, handrem, handremkabel,
etc. etc. Alles gereviseerd en in keurige staat.
e.e.a. is niet compleet voor het opbouwen van een volledige auto, maar wel geschikt voor vervanging,
reparatie etc. Prijs NOTK (doe een redelijk bod)
e-mail: de.marketing.divisie@wxs.nl t.a.v. Roel de Jong
Hoi,
ik ben opzoek naar velgen die op een jaguar xj naaf passen 5x120.7
Steekcirkel velg maat 15 of meer breed 8j backspache 125 mm
b.v compomotive of BBS
groet Henk Trienekens
077-3871840
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BETUWERIT
Betuwe-plus rit op 18 mei 2003.
Voor de tweede keer organiseren wij een rit door de Betuwe en Zuid-Veluwe.
Even als vorig jaar zullen wij een mooie rit uitzetten langs rivieren, over dijken, door
bossen en pittoreske dorpjes.
Vertrekpuntpunt bij Anton en José Peters te Opheusden. Ingang van ons terrein:
Tielsestraat tussen huisnr. 60 en 62. (P. Peters Holland B.V.)
Verzamelen tussen 10 en 11 uur voor koffie en briefing.
Lunch: onderweg, afhankelijk van de route.
Route naar de Tielsestraat in Opheusden:
vanaf Rhenen, de N233, brug over richting Kesteren. 1ste afslag rechts Kesteren,
Opheusden. Op rotonde richting Opheusden. Dit is de Spoorstraat en gaat over in
de Tielsestraat. Na circa 250 meter binnen de bebouwde kom links.
Vanaf A15 uit oost en west: afslag Kesteren (nr.35), Kesteren, Opheusden volgen.
Na bebouwde kom Opheusden na circa 250 meter links.
We hopen jullie te zien op de 18de mei.
Anton & Jose Peters
tel. 0488-441253
mob. 0653837154

Het gehele kasteel wordt momenteel gerenoveerd, de buitenkant is nagenoeg klaar,
er is reeds erg veel werk verzet, hoewel er binnenin nog erg veel te doen is.
Als het geheel af is, zal het een zeer exclusieve plaats zijn om te verblijven.
Toegegeven ik vond de twee nachten dat ik hier heb geslapen een beetje angstaanjagend, omdat ik een beetje verdwaalde toen ik probeerde de eerste nacht mijn kamer te vinden. Twee andere Cobra’s waren al eerder gearriveerd vanuit Engeland
en een uit Duitsland.
De volgende morgen, toen we ontwaakten, was het het meest fantastisch weer wat
je maar kunt wensen voor Europa. Het begon met wat nevel, wat het kasteel een
mystieke uitstraling gaf en met de geparkeerde Cobra’s voor de deur gaf dit een
aardig plaatje van moderne techniek gemixt met een klassieke architectuur. Toen
de nevel was opgetrokken en het zeer helder werd het een tintelende veelzeggende
herfstdag.
Piet Wijn, de evenementen coördinator, had een ongelofelijke dag voor ons in petto.
Hij had, samen met een lokaal “Adventure” bedrijf, genaamd Albatrack Adventures
in Rochehaut, een zeer afwisselend programma samengesteld, zoals boogschieten,
kanovaren over de rivier de Semois en afsluitend een barbecue welke er mocht zijn.
Zelfs de meest hartstochtelijke bierbuikige Zuid Afrikaan zou hiervan onder de indruk raken. Alles wat slecht voor een mens is smaakte voortreffelijk en was volop
aanwezig, het enige wat ik miste was ons meest geliefde Zuid Afrikaanse boereworst.
Na een enerverende dag togen de 15 Cobra’s weer huiswaarts naar het kasteel om
ongeveer 21.00 uur, wat inhield dat we een koude avond tegemoet gingen, maar de
Nederlanders houden stug vol dat het niet leuk is om met een kap op te rijden, dus
was het toch wat kil.
De volgende dag was het weer nog beter dan de vorige dag en na het ontbijt, werd
er gesleuteld aan sommige Cobra’s die dat nodig hadden, zoals Bob’s auto, die een
ritje met iemand wilde maken, een verhoging tegenkwam en één van zijn sidepipes
verspeelde. Na al het chirurgische werk volgden we Piet Wijn op een fantastische
en onvergetelijke route door Zuidoost België terug naar Nederland, door Limburg
waar we zijn gestopt in Sittard bij een chic restaurant, wat eigendom is van een ander Cobralid, voor een vroeg diner.
Na een fabuleus drie-gangen diner persten we onszelf weer in onze Cobra’s en via
een dichtbij gelegen benzinestation bijgetankt, konden we, na afscheid te hebben
genomen van iedereen, de thuisreis aanvaarden. Dat was om ongeveer 20.30 uur
en Bob en ik gingen een lange en een ietwat koude rit tegemoet naar Bergen (NH)
waar ons ontzagwekkende weekend eindigde.
Het was voor mij een eer om uitgenodigd te worden op dit speciale Cobra weekend,
wat mij in de gelegenheid stelde om kennis te maken met de meest gezellige meisjes en jongens van de Nederlandse Cobraclub die mij in het geheel niet hebben buitengesloten.
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Als u de ontwikkeling van de Paper Snake wilt zien moet u maar eens naar een oud
exemplaar van ons clubblad kijken. Ik wil Mickel graag bedanken voor zijn uitstekend werk.
Ons aantal leden is met zo’n 40% gegroeid. Dit is duidelijk te danken aan de bloeiende economie in de laatste drie jaar, de televisieserie A Car is Born op Discovery
Channel en onze Internet site. Ik heb veel telefoontjes en e mails gehad met vragen
over de auto en onze club. Veel van die contacten zijn nu leden van de club. Onze
economie is nu in de problemen en de jongens van Discovery Channel zijn bezig
met aan andere auto te klussen. De “challenge ” voor de club voor de volgende drie
jaar zal zijn de groei toch te versterken!
Ik wil graag met jullie een aantal “personal highlights” van de laatste drie jaar delen.
De eerste was het technische weekend bij Gert de Beer, de ontwerper van de wereldprimeur: de V8 Bar-B-Que. Wat waren wij enthousiast aan het boren en lassen
en Gert was verbaasd over het enorme tempo van de productielijn. De Bar-B-Que
van Pim, de allermooiste, was het eerste klaar. Ik heb echt genoten van de Bar-BQue aan het eind van de dag in de tuin van Carla. We zaten in de stromende regen
onder plastic tussen alle rokende Bar-B-Ques’s. Achteraf lijkt het op een stukje uit
een film van Indiana Jones. Prachtig. De volgende dag kreeg ik een vriendelijke
opmerking van Carla: “ Bob, je Cobra ziet er niet uit”. Bedankt Carla, maar ”ik hou
nog steeds van je” was mijn reactie, maar die opmerking leidde tot een afspraak
met de flakker en de spuiter voor onze Cobra ………in de verkeerde kleur. Maar
dat is een andere verhaal.
Ik heb Liane verteld “ I am going to kill myself” maar gelukkig was het probleem snel
opgelost en werd de auto overgespoten in de juiste kleur.
Tijdens het laatste Ardennenweekend brak ik ons linker spruitstuk af maar met een
stukje dik ijzerdraad van de buurman boer kon ik een noodoperatie uitvoeren. Bedankt voor je hulp Arno. Ik bewonder je magische koffer. Zo’n klein koffertje met zoveel inhoud voor zo veel reparaties. Ongelofelijk.
Toen wij op zondag zouden vertrekken, was Aad spoorloos. We hebben overal gezocht. We waren al bang tijdens het Ardennenweekend in 2003 Aad terug te vinden
als huisspook van het kasteel. Plotseling zagen wij rookwolken komen uit het slot
van de kasteelpoort…..Dat was gelukkig “smokey” Aad.
Eindelijk klaar om te vertrekken? ….. Nee hoor, Henk rijdt zijn busje in de enige put
die te vinden was op 10 vierkante kilometers. Met 27 man en veel planken hebben
we het busje “in no time” uit de put gekrikt. Wat “een team” is die Cobra Club van
ons.
Ik wil ook een special dankwoord geven aan Piet Wijn. Hij heeft mij goed gesteund
in het bereiken van mijn primaire doelstellingen voor de club. Bovendien heeft hij
uitstekend werk geleverd door het organiseren en coördineren van alle evenementen. Bedankt Piet. Er is alleen één ding misgegaan. Voor het kano-evenement in de
Ardennen, was Piet vergeten ”kano’s op maat” te bestellen, met het gevolg dat er
geen kano beschikbaar was, waar hij in paste.
Piet wil de voorzittersfunctie wel overnemen. Ik denk dat hij een goede keuze is. Hij
kent het reilen en zeilen van de club. Wij hebben hem, als bestuur, uitgekozen als
mijn opvolger. Ik hoop dat u ook voor hem kiest en akkoord met mij gaat. Verder wil
ik de rest van het bestuur bedanken voor de prettige samenwerking en wens ik de
club en het nieuwe bestuur veel succes toe.
Hè, ik ben toe aan de laatste regel op mijn blad. Hier staat geschreven: Bob ga zitten, je bent nu voorzitter af.
26

Paper Snake 1-2003

Paper Snake 1-2003

7

COBRAWEB
Misschien een idee voor iedereen die geinteresseerd is. In de loop der tijd heb ik
nogal wat info verzameld met betrekking tot onze hobby. Wellicht helpt het een
"zoekend"clublid met de volgende lijst.
www.kitkarlinks.com kijk bij manufacterers. Veel kitcarinfo!
http://c36190.upc-c.chello.nl/nl/mopar-links.html
www.summitracing.com (catalogus aanvragen?)
www.coasthigh.com (=www.probeindustries.com) let op streetfighterkits!
www.dallasexportsales.com (=www.stokermotor.com)
http://personal.mia.bellsouth.net/mia/s/t/stang351/build1.html prive opbouw site
www.cobralads.com/dyno2000/351_2gif.html 351 met AFR koppen dynotest
www.speedomotive.com
www.tunedport.com
www.carrolshelby.com
www.fordracing.com
www.fordmotorsport.com
www.goodwrench.com
www.goautocenter.com
www.design1system.com
www.theengineshop.com
www.enginefactory.com
www.racetorations.com (rem)ideeën
www.ssbrakes.com remmen
www.wilwood.com idem
www.crownreman.com idem
www.baer.com idem
www.speedwaymotors.com idem
www.chtopping.com remote masterbrakecilinder+ booster
www.paragonperformance.com remslangen,enzo
www.painlessperformance.com is voor kabelbomen
www.csxinfo.net is voor ideeen van orginele cobra?s
www.burago.com/weineck_cobra/weineck_cobra.htm ideeen niet org.cobra?s
www.magnum-engineering.com/CobraReplica/index.htm idem
www.erareplicas.com/427man/stripes/index.htm is voor orginele strepen patroon
www.gessford.com/cobraparts/images/EngineHRE1.jpg cobraparts
www.shelbyamerican.com idem
www.motec.com.au/ems.htm is voor universele computers/motormanagment
www.autoworks.cc/mutiport_5_0l_efi_wiring_harness_components.htm idem Ford
www.twminduction.com/Home/Home.FR.html Trottlebody?s
www.verycoolparts.com idem
www.holley.com/HiOctn/ProdLine/Products/C950/C950MPFI/C950EMSK.html idem
http://members.tripod.com/lyc_42/fordv8/windsor/windsor.htm vraagbaak small bloc
www.speedomotive.com/ford_351_long_arm_htm andere kijk op rod?s
www.speedomotive.com/Edelbr1.gif siteje!

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
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P(R)IETPRAAT

Hallo Cobravrienden,
Een nieuw verenigingsjaar met een nieuwe voorzitter.
Ik zal mij even voorstellen aan diegenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Piet Wijn en
sinds 1997 in het bezit van een Pilgrim Cobra en daarvoor al 1 jaar lid van de Cobraclub.
Ik ben pas 33 jaar getrouwd met Nel en wij hebben twee zoons, Peter en Patrick die alle
twee het ouderlijk nest hebben verlaten om op zichzelf te gaan wonen met twee allerliefste
meisjes, Marina en Melissa.
Ook zijn wij reeds Oma en Opa van Bruno van bijna 2 jaar en van Diesel van nog geen
maand.
Sinds 1998 ben ik toegetreden in het Cobrabestuur, eerst als gewoon lid en daarna als evenementencoördinator en vice voorzitter en nu dus als voorzitter.
De eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling hebben wij reeds achter de rug
en ons nieuwe bestuurslid Dick Vesters gaat de evenementen behartigen. Het eerste Cobraclubevenement, de informatieve bijeenkomst over de bouw van een Cobra en alles wat
er bij komt kijken bij restaurant Schep in Amersfoort is ook een groot succes gebleken door
de grote opkomst ( wij hadden gerekend op 40 personen en er waren er 90) en er zal zeker
een vervolg op komen, het verslag hierover leest u meer over in deze uitgave van de Papersnake.
De eerste Pubmeeting van dit jaar, zoals u ongetwijfeld weet is iedere eerste zondag van
de maand bij La Place in Hilversum aan de Larenseweg, hoop ik u te ontmoeten.
De eerste toertocht houden we dit jaar niet in april, omdat daar vanwege de buiten temperaturen toch te weinig belangstelling voor bestaat, maar in mei met een mooie Betuwerit op
11 mei en georganiseerd door Anton Peters.
Het eerste grote evenement is het weekend in Elvington (Groot Brittanië) en wordt georganiseerd door de Engelse Cobraclub, maar voor meer inlichtingen kunt u zich met Bob Swift
in verbinding stellen, telefoon 072-5814470.
Zo dit was in het kort wat ons allemaal te wachten staat in de komende tijd en wens u allen
een goed Cobraseizoen toe met veel mooi weer.
Met vriendelijke groeten,
Piet Wijn
Zeeweg 40
1931 VJ Egmond aan Zee
Nederland
℡ +31725062429
ª
+31653750223

voorzitter@cobraclub.nl

piet.wijn@quicknet.nl
4
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www.totalenginairflow.com/products/fordhead/index.htm flowsite
http://users.erols.com/srweiss/tablehdc.htm
www.cranecams.com nokkenassen,etc.
www.edelbrock.com koppen,inlaat,etc.
www.airflowresearch.com koppen,etc.
www.worldcastings.com idem
www.hoganracingmanifolds.com smullen !
www.europaspares.com engels automaterialen warenhuis
www.airflowresearch.com koppen,etc.
www.worldcastings.com idem
www.hoganracingmanifolds.com smullen !
www.europaspares.com engels automaterialen warenhuis
www.cobraspares.com idem
www.greengauges.com tellersets op verzoek
www.electromotive-inc.com motormanagment systemen
www.motec.com.au/ems.htm idem
www.cobrarestorers.com parts
www.cobraaccessories.com idem
www.cantonracingproducts.com parts
www.proformparts.com idem
www.racesearch.com idem
www.marchperf.com poelies
www.polepositionrp.com draagarmen
www.energysuspension.com polyurethaan bussen
www.usacars.com is dezelfde als www.uitlaten.com in groningen (302!)
www.flowmastermuffler.com uitlaten
www.stainless-specialties.com rvs uitlaatdelen
www.jag-lovers.org/xj-s/book/inboardBrakeUpgradeRotors.html alles over jag’s onderstel
www.geocities.com/concourswest/page13.html idem
www.stangparts.com Mustangsloop die ook naar EU opstuurt. Online catalogus.
www.mustangokla.com idem
www.mustangparts.com nieuwe/revisie delen
www.breezeautomotive.com idem
www.fortesparts.com idem, is ook voor bakken (tremec,t5,etc!)
www.Ford Borg-Warner T-5 Manual Transmission Data.htm (overzicht ratio?s)
www.toploadertransmissions.com idem
onderdelenshops in nederland;
www.micousaparts.com (Baarlo)
www.cpusaparts.com (Belfeld)
www.catalina.nl
(Venray)
Dynoparts
(Cruquius,Haarlemmermeer)
www.ac-cobra.com FFR site
www.performcars.com (zuid-afrika!)
www.kitcarmag.com is de bron van meeste van deze sites!
www.kitcarclub.com is usa`s grootste club van kitcarinfo!
www.ward-engineering.co.uk Jag axle onderdelen!
Magnum Engineering (uk) Jag. Alu remset, (zie boven!)
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Ook volgend adres;
Steve Hunt , Jaguar & classic Car Spares, 15 Southam Close, Hall Green,
Birmingham, B28 OAE, tel/fax; 0121 777 0071
Gsm; 07885 1865111
Hier kan je ook ond. bestellen (niet alleen Jag!). Komt om de +/- elke 14
dagen naar Belgie (ook Ned?) en is niet duur!
Jag Parts&Cars Scheluinsestraat 36 Gorkum tel.0183-666621 niet goedkoop,
wel netjes.
Biesheuvel autosport te Nieuwendijk Tel; 0183-403400/401216.
cobrabehr@aol.de is Michael Behr te Wiesbaden Mustang/Ford sloper
Rostockerstrasse 5 Tel. +496122503500/mobiel +491733101115
http://kitcars.pagina.nl op deze pagina vindt je een discussie forum. Altijd
makkelijk.
Ook nog een prachtige site over het zelf flowen van cilinderkoppen.
Zeker iets voor in de boekenkast en wellicht ook voor/als technisch artikel
in de papierslang! Enfin, je ziet maar......
www.fordmuscle.com/archives/2000/07/homeporting/index.shtml
www.fordmuscle.com/archives/2000/07/homeporting/index2.shtml
www.fordmuscle.com/archives/2000/07/homeporting/index3.shtml
www.fordmuscle.com/archives/2001/04/totalengineairflow/index.shtml
www.fordmuscle.com/archives/2000/05/heads/index2.shtml
Dit zijn mooie sites voor de doe het zelver of iemand die aftermarketkoppen
wil vergelijken.
Ook nog een sitetje voor de "eksters" onder ons;
www.arp-bolts.com rvs bouten/moeren/ringen/etc. inclusief onderdeelnummers,
kan je bv. bij Summit terugvinden wat dat kost.
Veel kijkplezier!
Jelle.
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Eindelijk is ook voor mij de tijd gekomen
om eens serieus te gaan kijken naar een
Cobra. Met het mooie weer op komst,
neem ik het stuurwiel van mijn auto in de
hand en koers naar het midden van het
land waar een Cobra van eigenaar wil
wisselen. Een mooie auto, echter is er
een probleem. Ik kan in of om Eindhoven
op korte termijn geen stalling vinden voor
de bolide. Totdat ik een stalling heb, zal
ik mijn zinnen maar even moeten verzetten. Ik hoop u echter dit jaar in mijn cobra
een keer te kunnen begroeten.
Ik wens u een zonnig, warm en voorspoedig Cobra-seizoen toe.
Mickel Goossens
Inhoudsopgave:

Blz.

Speech Bob Swift
Betuwerit
Rover V8 motornummers
Kascommissie
Voorlichtingsmiddag
Een Cobra(garage) bouwen
Ardennenweekend door André
Cobra websites
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20
24
28

Copijdata Paper Snake voor 2003
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
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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:
Piet Wijn:
Piet.wijn@quicknet.nl
072-5062429
Of bij:
Theo Weesepoel
wetpool@tiscali.nl
0321-381269
Piet Wijn
&
Theo Weesepoel
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