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,-

Puzzel Cobra 427
Videofilm over
European Cobra Weekend en Ardennenweekend 2002

€ 20,€ 5,-

Deze artikelen, te zien op de foto en op de website, kunt u, 24 uur per dag, beste llen per e -mail:
Piet Wijn:
Piet.wijn@quicknet.nl
Of bij:
Theo Weesepoel
wetpool@tiscali.nl
0321-381269
Piet Wijn
&
Theo Weesepoel

2

Paper Snake 2-2003

Paper Snake 2-2003

31

vloerbedekking te graven met als gevolg lussen in het tapijt. Nu zijn fretten vrij slimme
beestjes en je kunt ze ook het een en ander leren. Ze weten donders goed dat ze niet aan
het tapijt mogen komen en dat doen ze dan ook alleen als je er even niet bij bent of als je
niet oplet. Zodra je dan kijkt dan spelen ze de onschuld zelve en gaan ze lekker spelen of
ze maken zich uit de voeten als ik ze dan een tik op de neus wil geven. En je wil niet weten
hoe hard ze op dat moment kunnen lopen. Als ze gewoon aan het spelen zijn dan kun je ze
oppakken en doen wat je wil maar als ze iets hebben uitgevreten dan zijn ze bliksemsnel.
Nu vond ik twee fretten hartstikke leuk en op een gegeven moment kreeg ik telefoon van
een opvanghuis voor fretten. Ze hadden een fretje zitten die nogal verwaarloosd en vals
was en of dat iets voor mij was. Ik kon het fretje
(Mego, wildkleur) niet laten zitten en heb hem
opgehaald. De eerste maanden met handschoenen aanpakken want zodra je je vinger uitstak
hing daar de fret aan. Na een paar maanden en
veel geduld begon Mego tam te worden. Ook
samen met Shelby en Cobra ging het goed en
het was een dolle boel in Huize Goossens.
Na een jaartje ging weer de telefoon en er was
nog een fretje die graag een huisje wilde en wat
vriendjes. Ook die heb ik in huis genomen en de
vierde heet Simba en dat is een Sandy-fret
(zandkleur). Een heel lief en aanhankelijk fretje
en weer ging het goed met de andere fretten.
Zodra ze los zijn dan hoef ik de TV niet aan te zetten en hopen dat ik geen telefoon krijg
want ze breken de hele boel af met een hoop kabaal erbij. Na ongeveer een uurtje zijn ze
moe en dan wordt het weer rustig. Als ik dan rondloop dan zie ik ergens in de woonkamer
een hoopje fretten liggen. Over, onder en naast elkaar liggen ze te genieten van een welverdiend slaapje. Tussen het spelen en het slapen door is er ook nog even tijd voor wat
eten en drinken. Ze krijgen speciaal frettenvoer met veel eiwitten en vetten. Het voedsel
moet er natuurlijk ook een keer uit en daarvoor heb ik in huis een kattenbak staan. Jawel,
fretten kunnen zindelijk worden. Als ze maar een schoon toilet hebben en die altijd op dezelfde plaats staat. Naast frettenbrokken krijgen ze zo nu en dan een geklutst eitje en af en
toe een stukje vlees. Naast het eten krijgen ze ook nog vitamines voor de vacht. Als je een
fret goed opvoedt dan kun je daar heel veel plezier aan en mee hebben. Af en toe wil ik ze
wel achter het behang plakken maar meestal zijn het lieve speelse beestjes. In de tuin heb
ik een frettenburght. Dit zijn buizen onder de grond die op een paar plaatsen boven komen.
Ze kunnen naar hartelust graven en doen wat ze willen, natuurlijk onder toezicht. Als je een
fretje goed behandelt dan worden ze goed handtam en kan iedereen ze pakken en aaien.
Ze merken wel of dat iemand schrik heeft en als dat het geval is dan wil de fret wel eens
een aan je vinger proeven. Fretten houden is een leuke hobby maar neem geen fretjes omdat ze er zo leuk uitzien. Tot zover mijn andere hobby, de fret.
Mickel Goossens
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COBRA CLUB NEDERLAND

De pubmeeting van mei was er weer
eentje met prachtig weer. Heerlijke te mperatuur en een strak blauwe lucht. Als ik
goed heb geteld waren er 12 auto’s. Of
eigenlijk 12,055 want mijn maatje Pim
had voor mij een prachtige modelauto op
de kop weten te tikken in de schaal 1:18.
Deze komt natuurlijk bij de verzameling
zodra ik een grotere vitrinekast heb. De
kast die ik nu heb, is vol, ondanks de e xtra glasplaten die ik erin heb gezet. De
verzameling begint al ergens op te lijken
met zo’n 100 modelletjes maar ik heb
nog even te gaan voordat ik het aantal
heb dat Aart de (nog) onbetwiste koploper, in z’n kast heeft staan. Maar we
gaan stug door.

11e jaargang No.2 Mei 2003
Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057,
Giro bank 1068635
Voorzitter:
Piet Wijn
Voorzitter@cobraclub.nl
Secretaris:
Henryk Brinksma
Husselmansgoed 50
3863 BX Nijkerk
Secretaris@cobraclub.nl
Evenementencoördinator:
Dick Vesters
Evenementen@cobraclub.nl

tel 072-5062429

tel 033-2464802
fax 033-2465452

tel 0182-320047

Penningmeester:
Theo Weesepoel
tel 0321-381269
Penningmeester@cobraclub.nl
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
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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P(R)IETPRAAT
Omdat kwaliteit zich altijd bewijst
Maatwerk in assemblage
Hallo Cobravrienden,
De tweede bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling hebben wij reeds achter de rug en ons nieuwe bestuurslid Dick Vesters gaat de evenementen behartigen.
Wat wij op deze bestuursvergadering onder andere hebben besproken is het eve ntuele vervolg op de informatieve middag die we hebben gehouden en de problematiek van het op kenteken krijgen van een auto.
Daar hebben we een technische commissie voor in het leven geroepen bestaande
uit Gert van Beek, Bob Swift en Jelle Schalks en deze heren zetten alles op alles
om de hele kentekenproblematiek in goede bane n te leiden.
De tweede Pubmeeting van dit jaar, is ook weer achter de rug met vele nieuwe gezichten en zoals u ongetwijfeld weet is dit iedere eerste zondag van de maand bij La
Place in Hilversum aan de Larenseweg en hoop ik u aldaar te ontmoeten.
Wij hebben ook op verzoek van onze zuidelijke vrienden pubmeetings in Oisterwijk
georganiseerd, maar daar leest u alles over in dit blad.
De eerste toertocht in mei met een mooie Betuwerit op 18 mei wordt verzorgd door
Anton en José Peters. Dit heeft u kunnen lezen in de vorige Paper Snake. Hier komen we in de volgende uitgave uitgebreid op terug.
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, tele foon 072-5814470.
Het volgende evenement is het kampeer weekend, wat wordt georganiseerd door
Peter Baten en alle ins en outs kunt u ook verderop in dit blad lezen.
Houdt verder nog het weekend van 8, 9 en 10 augustus in de gaten, want dan is er
weer de Oldtimer grandprix op het circuit van de Nürburgring.
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
È +31653750223
2
voorzitter@cobraclub.nl
2
piet.wijn@quicknet.nl

4

Paper Snake 2-2003

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

Fretten
Eens een keer iets heel anders dan Cobra’s. Naast de Cobra heb ik nog een andere hobby
en dat zijn mijn fretten. Vier jaar geleden heb ik na lang beraad eindelijk de knoop doorgehakt en heb ik een twee fretjes gekocht. Na het bezoeken van een paar fokkers ben ik uitgekomen bij mijn eerste twee fretjes (Shelby en Cobra). Ik heb ze gezien toen ze net waren
geboren. Ze waren toen net zo groot als een muis. Na 8 weken mocht ik ze dan eindelijk
ophalen. Twee broertjes met een wildkleur en dat is bruin/beige. Fretten zijn roofdieren en
dus geen knaagdieren zoals veel mensen denken en ze leven ook niet in het wild. Zodra ze
buiten de deur zijn dan zin ze verloren. Ze kunnen niet zelf voor eten zorgen en ze zijn dan
ook ten dode opgeschreven.
De eerste weken heb je er niets aan want ze slapen alleen maar, eten je arm en zetten hun
tanden in alles wat ze pakken kunnen, inclusief handen, tenen, neus en oren van de baas.
Maar verder hartstikke leuk hoor!! Na een paar weken moesten ze hun tweede enting hebben tegen hondsdolheid en ziekte van Weil en daarna moeten ze eens per jaar worden ingeënt. In die paar weken groeien ze als kool en zijn ze ook steeds vaker wakker. Dan wordt
het pas leuk, denk je. Ze slapen nog steeds veel, zo’n 18 uur op een dag, maar de uren die
ze wakker zijn, is het een drukte van jewelste. Zodra ik thuis ben dan mogen ze uit de kooi.
Ze horen wanneer ik de sleutel in het slot steek want zodra ik de woonkamer binnenkom
dan is de kooi al bijna afgebroken. Als de kooi dan eindelijk op en is dan hebben ze eerst
de dolle 5 minuten en rennen ze zo hard en gek ze kunnen door de kamer. Zodra ze los zijn
dan krijg je ze het eerste uur ook niet meer te pakken. Na het uitkuren komen ze dan eens
bij je kijken willen ze even worden aangehaald. En als ze je dan aankijken dan moet je natuurlijk even met ze spelen. Nu heb ik transparante buizen waar ze doorheen kunnen hollen
en daar hebben ze veel plezier van. Ook de gordijnen vinden ze erg interessant en de inmiddels vervangen vloerbedekking is ook vaak onderwerp van aanval geweest. Ze hebben
scherpe tanden en ze kunnen ook goed graven en ze probeerden dan ook om een gat in de
vloerbedekking te graven met als gevolg lussen in het tapijt.
Paper Snake 2-2003
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EVENEMENT
“Regionale” Pubmeeting lokatie!?

These cars are modeled to the original 289 and 427 Cobras from their body styling
and street car interior to their chassis configuration and suspension. This is truly the
rebirth of a legendary classic that promises to be one of the rarest collectibles produced today. The production quantities of these Limited Editions will be held to 40
cars total to be split between the two versions according to sales.
The street car interior of these roadsters will possess the original amenities including door map pockets, handle pulls, seat back pocket, glove box, floor mats, box
vents, cigarette lighter, ash tray and even an analog clock. Modern improvements
will include adjustable foot pedals and a low profile seat to allow for increased driver
and passenger comfort. A few key components will be accented with the 40th Anniversary Edition dash plaque.
289 or CSX8000 version will be fiberglass bodied and sealed from the elements utilizing a PPG two stage enamel in Shelby Anniversary Blue. Goodyear radial tires
will be used on chrome plated heavy duty wire wheels attached through the use of
the original chrome two wing knock offs. The exhaust will be configured utilizing the
undercar design and fabricated using stainless steel from header to tail pipe.
The 427 or CSX4000 version will be aluminum bodied and finished with the same
Shelby Anniversary Blue, however, a polished aluminum finish is available as an upcharge option. Goodyear radial tires will be mounted on Trigo wheels attached
through the use of the three wing stainless knockoffs. The exhaust will be configured using the S/C version sidepipe finished in silver HPC coating.
The exterior of both versions will be adorned with 40th Anni versary Edition hood,
trunk and side emblems and finished out with the original street version over rides,
grill guard and trunk bumper. The brake systems will consist of two piece ventilated
rotors with Baer Racing calipers. Closeout panels to include fender well, radiator
and under car will be hand fit using .05 brushed aluminum.
A CSX numbered crate motor and choice of 5-speed manual or automatic transmission will be made available for purchase to the buyers of these cars through Shelby
Performance, Inc. This will assist the buyer in configuring a complete car with matched engine and chassis number for historical and resale value purposes.

In navolging op vragen en ideeën tijdens de afgelopen ALV vergadering, is binnen
het bestuur besloten om een Pubmeeting locatie te zoeken om ook onze ‘zuidelijke’
leden op haar wenken te kunnen bedienen. Tenslotte wonen ruim 28 Cobra bezitters in dit gedeelte van Nederland.
Besloten is om op zondag 15 juni, 20 juli, 24 augustus en 21 september deze
“regionale” Pubmeeting te organiseren. Het bestuur gaat eind 2003 evalueren of en
hoe we hier verder mee gaan.
Ondergetekende is op zoek gegaan naar een gezellige tent die zowel voor Zeeland,
Brabant en Limburg ‘aan’rijdbaar is.
Na wat omzwervingen is in Oisterwijk (uitspreken als Oosterwijk !) een mooie locatie
gevonden.
De brasserie Klein Speijck (zie http://www.brasseriekleijnspeijck.nl/) is gelegen aan
de rand van een bos in een rustieke omgeving. Er is voldoende parkeergelegenheid
dat wil zeggen als je op tijd komt. Ik verwacht bij mooi weer veel dagjesmensen va nwege het grote terras en bijzondere ligging. Het is erg makkelijk bereikbaar (zie route beschrijving).
Uiteraard zijn alle leden welkom!
Route beschrijving:
Op A58 afslag nummer 9 “Moergestel”
Onderaan afslag ri. Moergestel
1e Rotonde Links (= 3/4)
2e Rotonde rechts (= 1/4)
Rechtdoor ri. Oisterwijk
3e Rotonde rechtdoor (= 2/4)
Ri. Oisterwijk/Udenhout.
Na plaatsnaambord Oisterwijk opletten.
Rechtsaf Hondseberglaan inrijden.
Alsmaar rechtdoor
Einde weg Rechts
Brasserie Klein Speijck ligt op paar honderd meter,
Parkeergelegenheid links vóór de Brasserie of pal voor de Brasserie.
Met vriendelijke groet,
Dick Vesters

Bron: www.carrollshelby.com
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De geboorte van een nieuwe Cobra deel 6

TECHNIEK

Verbeteringen 3
Ok, het heeft even geduurd voor er weer een update kwam maar hier is hij dan. Een
mens heeft ook wel eens wat a nders te doen dan aan zijn Cobra te sleutelen

Alle onderdelen passend gemaakt en het resultaat is hierboven te zien, de ontsteking gaf mij nog enig probleem doordat het spruitstuk van de vortec koppen wat a nders van maatvoering was dan die van de gewone koppen. Hierdoor moest ik de as
die de ontsteking aandrijft in de oliepomp wat inkorten. Ook was er nog een bestaand probleem met de motorrubbers, eerst had ik een set universele rubbers gebruikt maar die bleken voor die 305 al te soepel. Kortom er moesten een paar rubbers op komen van een Corvette. Dus motor er in hangen en passen en meten voor
de nieuwe steunen.

En na een aantal noeste uren sleutelen ziet het er weer zo uit.
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TECHNIEK
DE TRANSMISSIEBAK VAN DE ROVER V8
Om direct maar een onduidelijkheid uit de wereld te helpen: Als we een 5 versnellingsbak van onze Rover V8 hebben. Gebruiken wij automaatbakolie type ATF-F.
Inderdaad, het donker rode waterachtige goedje. Niet de zalmkleur MC2 Ford olie.
De 5 versnellingbak van Rover is een kwalitatief zeer goede 5 bak, maar het gaat
door verkeerd gebruik of achterstallig onderhoud wel eens stuk. In de schakelbak
zorgt de ATF-F voor smering, en koeling van het geheel. Maar waarom ATF-F en
beslist geen normale transmissieolie? De Rover transmissie heeft een oliepomp die
de tandwielen en lagers van vooral de hoofdas onder lichte druk voorziet van olie.
Deze pomp bestaat uit aluminium en plastic, die door de gewone olie kan bezwijken, vooral als de olie nog koud en dus dik is.
Je merkt eerst niets, na een aantal kilometers wordt het schakelen stroef, de bak
schiet uit de versnelling en geeft soms vreemde geluiden ten gehore. Oorzaak is de
pomp die nadat hij is bezweken geen olie meer geeft aan de hoofdas en tandwielen.
De hoofdas ligt boven het olieniveau en krijgt dus echt geen olie meer, behalve wat
spatsmering. De tandwielen en lagers branden in op de hoofdas, de speling wordt
enorm en de boel is in de soep gelopen. Wat een..... bak, zeg je dan, er zat toch genoeg olie in!
Jazeker, wel olie, maar die smeert behalve de onderas niets meer.

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

Wat doen wij nu met onze Rover 5 bak?
Is de bak al stuk, dan rest alleen nog een revisie of een andere transmis-sie. En als
de Rover nog rijdt en je bent niet zeker van de zaak, zo gauw mogelijk de oude olie
er uit, de magnetische aftapplug schoonmaken, er weer indraaien en 1,6 liter ATF-F
via de vulplug erin (een stuk tuinslang van + 1 meter erin stoppen en via de motorruimte m.b.v. een trechter bijvullen).
En als de transmissie s'morgens slecht in zijn tweede versnelling wil schrik dan niet,
denk ook niet mijn transmissie is stuk. Want dat is het enigste kwaaltje van deze
transmissie.
Enne.......... niet een maal per 100.000 kilometer verversen, maar elke 30.000 kilometer is veel beter!
Heb je vragen of heb je problemen met de 5 bak van Rover bel Vrijblijvend. René
tel 050-5032331 ook kun je natuurlijk altijd op onze websites kijken. www.roversd1.
nl of www.rover-v8.nl
Groetjes Rene

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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EVENEMENT
Beste Cobra liefhebbers,
Zoals jullie weten organiseert de Engelse Cobra Club in het weekend van 23 en 24
mei, een fantastisch weekend bij het Elvington vliegveld vlak bij York in Engeland.
Wij vinden de overtocht per nachtboot van Rotterdam naar Hull te duur (620 Euro).
Wij hebben gekozen de overtocht via Hoek van Holland - Harwich te maken.
Een 5 dagen retour met een auto en 2 inzittenden, incl. stoelen in de executive
lounge kost ons £180. Dit is inclusief de vroeg bestelling korting. Wij vertrekken 22
mei om 7.20 uur uit Hoek van Holland. Wij gaan met de fast ferry en komen na 3,5
uur varen om 10.00 uur aan. Wij gaan terug op 26 mei. De ferry vertrekt om 18.20
uur en arriveert in Hoek van Holland om 23.55 uur.
Ik heb geboekt op www.stenaline.co.uk de andere "cheap ferry" internet sites kunnen nog geen prijzen geven voor de maand mei. Onze Engelse "best friend" heeft
ons verteld dat het van Harwich naar Elvington ongeveer 2,5 uur rijden is.
Hotels: www.cobraclub.com; Rob, van de Engelse club heeft een goede lijst gemaakt van hotels en guesthouses in de omgeving. Wij hebben gekozen voor de Old
Rectory Hotel vlak bij het vliegveld, www.oldrectoryhotel.freeserve.co.uk
Ik ben nu bezig een route beschrijving te maken met LPG tankstops.
Tot de volgende keer.
Groeten, Bob Swift

Onderwerp: Voorkomen steenslag!
Een nieuwe auto wordt afgeleverd met een dikke laag rubber spul om de carrosserie protectie te geven.
Dit zelfde spul moet gebruikt worden in de wiel compartimenten van uw Cobra. Als
een steen met een hoge snelheid tegen het polyester van de wiel compartimenten vliegt is het mogelijk dat u een pukkel aan de buitenkant van uw kostbare
lak krijgt.
Ik gebruik Tek Til Bodysafe van Brezan (gebruik uw Cobra Club kortingkaart). Dik
aanbrengen met een kwast.
Bob Swift
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EVENEMENT
Nürburgring 2003 Old Timer Grand Prix 8,9 en 10 augustus.
In navolging op het artikel wat het afgelopen jaar geschreven is in de Paper Snake,
over de Oldtimer Grandprix, was ik verheugd dat er toch een aardige opkomst was
onder de Nederlandse leden die kwamen kijken naar een van de beste evenementen van het jaar, namelijk de klassieke Nürburgring racebaan in het Duitse Eifelgebied, mede georganiseerd door de Duitse Cobraclub.
Ik had het afgelopen jaar, samen met mijn zoon Patrick, het genoegen gast te zijn
van onze Engels/Duitse vriend Nigel Brackenbury en wij hebben besloten om dit
jaar zeker weer van de partij te zijn. Wat hebben wij genoten van alle historische races, inclusief de Cobra’s die er aan meededen, deur aan deur met GT 40’s, E-types
en TVR Griffiths; Lotus Cortina’s bevochten Mustangs, Mini Coopers en Jag Mark 2;
en klassieke Formule 1 racewagens uit de vijftiger, zestiger en zeventiger jaren, die
elkaar geen duimbreed toegaven.
Ook hadden we het genoegen met onze eigen Cobra’s, tezamen met andere clubs
deel te nemen om op de “oude” Nürburgring, genaamd de Nordschleif, onze racetalenten bot te vieren, zonder snelheidscontroles! en verkeer wat van de andere kant
komt.
Na afloop van die dag zijn we via een prachtige route door de Eifel teruggereden
naar Bonn, waar Nigel woont, nadat we natuurlijk nog de clubstands hebben bezocht van Lotus, Ferrari, Maserati, Jaguar en al wat er nog meer was.
De Duitse Cobraclub had zich van een uitstekende taak gekweten, door het organiseren van de kaartjes voor het parkeren bij hun stand en niet te vergeten het eten
en drinken, wat tot in de puntjes verzorgd was gedurende het gehele weekend.
Ook werden we bij hun stand nog verrast door de komst van drie race Cobra’s die
we konden bewonderen, samen met ongeveer 125 andere Duitse, Engelse, Belgische en Nederlandse Cobra eigenaren, die daar een plekje hadden gevonden.
Het evenement
Het evenement wordt verdeeld over drie dagen en inclusief de vele races van ongeveer een half uur durend, wat eigenlijk niet verveelt, biedt vele klassieke formule races met wagens uit de vijftiger, zestiger en zeventiger jaren (inclusief Cobra’s), Formule 1 uit vele vervlogen jaren etc.
Eigelijk is het hele evenement voor ieder wat wils aanwezig, je kunt zelf uitkiezen
waar je naar wilt kijken en jezelf vermaken op het binnenterrein met de vele merken
(clubs) die hier aanwezig zijn.
De “oude” Nürburgring Die Nordschleif.
Misschien weet u het nog, maar de originele Nürburgring is 22 kilometer lang en
mocht voor de meeste serieuze vorm van races niet meer worden gebruikt na het
fatale ongeluk van Niki Lauda in de zeventiger jaren.
Sinds die tijd racete men uitsluitend op het veel kortere maar veiligere nieuwe circuit
(inclusief de meeste Oldtimer Grand Prix), welk voor het publiek veel eenvoudiger
en overzichtelijker is om de races gade te slaan.
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Augustus
3
Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
8 t/m 10 Oldtimer Grandprix Nürburgring Duitsland Cobra IG Deutschland
Tel. + 49 228 550 6700
17
"Culinaire Zeeuwse Zomerrit", door Peter Meijers.
Tel 0118 - 62 32 26
email st.peter@wxs.nl
23
24 uren van Zolder Circuit Zolder België Tel. + 32 11 85 88 88
23
Oldtimershow Hattem
24
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij
Kleijn Speijck vanaf 14.00u, Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
29 t/m 31 Hunsrückrit Cobra IG Deutschland Tel. + 49 228 550 6700
29 t/m 31 Oldtimermarkt Veemarkthallen Utrecht inl. tel. 030 2258262
September
5 t/m 7
Goodwood Revival Engeland inl. Bob Swift tel. 072-5814470
7
Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
21
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij
Kleijn Speijck vanaf 14.00u, Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
26 t/m 28 Ardennenweekend inl. Piet Wijn Tel. 072-5062429 / 0653-750223
Oktober
5
11 & 12
18

Pubmeeting Seizoenssluiting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Super Oldtimer Festival Groenoordhallen Leiden inl. Tel. 0252-687466
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
12 t/m 14 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
Ê 0182-320683
È 030-6698655 (nummer wordt aut. doorgeschakeld)
2
evenementen@cobraclub.nl
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EVENEMENTENKALENDER

Mei
18

Betuwerit inlichtingen bij Anton Peters telefoon tel. 0488-441253
mob. 0653837154
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

Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
15
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij
Kleijn Speijck vanaf 14.00u, Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
19 t/m 22 Bodenseerit Cobra IG Deutschland Tel. + 49 228 550 6700
21
29ste European Historic Grand Prix Circuit Zolder België
Tel. + 32 11 85 88 88
21 & 22 Kampeerweekend in Limburg door Peter Baten inlichtingen
tel : 077-3738841 ’s avonds 06-15322768
of email peb.cobra@tiscali.nl
21 & 22 Historisch Weekend Den Helder
28 & 29 Groots opgezet All American Wheels weekend.
Zie http://www.allamericanwheels.com/
29
Zolder Touring Cup Circuit Zolder België Tel. + 32 11 85 88 88

Mocht u toch zelf eens een keer willen racen op het oude circuit, dan is dit ook mogelijk, u betaalt ongeveer €14,= en u kunt zonder veiligheidsbriefing, geen auto inspectie en zonder verplichte helmkeuring hier aan deelnemen (uiteraard voor eigen
risico).
Als u het rustig aan doet, speciaal het eerste rondje en u houdt uw ogen goed op de
weg en in de spiegels, kunt u een grandioze race ervaring opdoen. Voor meer informatie kijk op de site http://www.nuerburgring.de.
De Duitse CRC gastvrijheid en organisatie.
De Duitse club is weliswaar kleiner dan de Engelse, maar wat zij tekort aan leden
hebben, maken zij ruimschoots goed in de kwaliteit van hun eerste grote evenement
van het jaar.
Van de ongeveer 350 leden, die de club telt, waren er in 2001 zo’n 91 aanwezig in
de clubstand van deze club!!!
Als u zich opgeeft om ook mee te doen aan dit evenement en reserveert, dan krijgt
u:
· Een gegarandeerde parkeerplaats voor drie dagen voor ongeveer € 25,= a fgescheiden voor de club op ongeveer 200 meter afstand van de stands, aan
de zijde van de startlijn en eerste bocht van het nieuwe circuit. Dit is ook gunstig gelegen waar alle stands zijn waar u nog iets kunt kopen om uw eigen
automobiel mee te verfraaien.
· Een goedkoop kaartje voor het evenement zelf ( op dit moment nog niet bekend hoeveel).
· Een goedkoop, maar uitstekend ontbijt, lunch, avond barbecue en dansen in
de grote clubtent op zaterdag en ontbijt en lunch ook op zondag.
· Mogelijkheden tot kamperen in de nabijheid van de auto’s en als u niet van
kamperen houdt, er zijn vele betaalbare hotels en gästehauser in de omgeving van de Eifel te vinden. Probeer eens http://www.hocheifel-nuerburgring.
de of waag er een paar telefoontjes aan.
Wij , als Nederlandse Cobraclub, hopen u daar te verwelkomen.

Juli
6

Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
11 t/m 13 Goodwood Festival of Speed Engeland inl. Bob Swift
tel. 072-5814470
11 t/m 13 Westerwaldrit Cobra IG Deutschland Tel. + 49 228 550 6700
12
Zolder Super Prix Circuit Zolder België Tel. + 32 11 85 88 88
13
Tourrit door Zeeuws Vlaanderen door Gert van Beek
inlichtingen tel: 0114-63 5010
20
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij
Kleijn Speijck vanaf 14.00u, Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
26 & 27 Historisch Festiva l HMT Panningen
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TE KOOP
Merk:
Bouwjaar:
Ophanging/remmen
Motor:
Versnellingsbak
Brandstof:
Kleur:
Velgen:
Prijs:
Informatie:

Brightwheel Viper V8
1994
voor en achter: Jaguar
3,5 Ltr Rover V8
handgeschakelde 5-bak
LPG
racing green
Hallibrand
€ 22.500,Roel Cremer
roelcremer@vizzavi.nl
06-52090425
0475-340421

Auto wordt afgeleverd met nieuwe APK en heeft net een grote beurt gehad.
De auto is destijds gebouwd door een bedrijf.
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EVENEMENT
Het Cobra Kampeerweekend

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.

Zelf ben ik al jaren een kampeerfanaat. Als het even kan wordt de sleurhut en binnenkort
een nieuwe vouwwagen uit de stalling gehaald en ga ik er met vrouw en 2 kinderen van 6
en 8 jaar er op uit naar een camping. De Cobra blijft dan noodgedwongen in de garage
staan.
Vorig jaar ging een vriend van mij met zijn familie verhuizen naar Verona-Italië. Als afscheid
zijn we in juli met zijn tweeën nog een weekend met de Cobra en tent, luchtbedden en –
pomp naar Duitsland in de omgeving van Koblenz geweest. In Cochem aan de Moesel vonden we een camping direct langs dit riviertje op loopafstand van het centrum. S’avonds
werd dit centrum dan ook bezocht, raar was wel dat de weg terug ineens 2 keer zo lang
was geworden. Hadden die Pruusen nu opeens de weg verlegd of lag het toch aan de Warsteinertjes.
Schitterend waren de reacties die we kregen toen we met de Cobra de camping opreden.
Dit verwachte men daar niet en vooral toen we een ook nog eens een tent naast de Cobra
gingen opzetten. Prachtig was de rit die we de dag erna maakten die ons voerde langs natte slingerende weggetjes waar bijna een overstekende vangrail met afgrond geraakt werd.
Ook voerde de rit ons langs de Nürnburgring waar opvallend veel snel spul op wielen gesignaleerd werd.
Je zult nu wel denken wat is nu de moraal van dit verhaal.
In mijn gedachte zag ik tijdens dit weekend al een camping gevuld met een aantal Cobra´s.
Tijdens de jaarvergadering heb ik dit idee besproken met Piet Wijn en gevolg was de organisatie voor dit Cobra Kampeerweekend dat hopelijk een succes wordt. Ik hoop ook veel
Cobra rijdende mensen ontmoet die tot dusver nog niet hebben meegedaan aan een activiteit. Ook wordt de mogelijkheid geboden om ook eens de kids mee te nemen.
Het plan is om zaterdag 21 en 22 juni dit kampeerweekend te organiseren. Bedoeling is het
kamperen te combineren met een rit door de buurt. Gekozen is voor de prachtige
****camping de Eekhoorn gelegen op de grens van Noord en Midden/Limburg vlakbij de

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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De camping is gelegen aan een klein bosven. De camping is voorzien van alle gemakken
zoals overdekt zwembad, buitenstrandbad, winkel, snackbar, kantine,

sportveld, fietsverhuur, mooi en schoon sanitair en grasveld plaatsen voorzien van elektra
en water.
De globale planning (onder voorbehoud) met de kampeergedachte in het kûpke hebbend is:
Ongeveer vrijdag namiddag 20 juni of zaterdag 21 juni 10.00 uur aankomst met installeren
van je kampeermiddel op de door jezelf te bepalen kampeerplek. Daarna wat ouwehoeren
en sterke cobra-verhalen vertellen onder het genot van een drankje of koffie met Limburgse
vlaai.
Rond de middag een lunch.
Hierna een rit door de omgeving van Belfeld.
Rond 18.00 uur of iets later, who knows, start van het BBQ-en. Belangrijk punt is dat we zelf
niet hoeven af te wassen. Het nagerecht zal zijn het napraten over de rit, het afmaken van
dat sterke verhaal in combinatie van het soldaat maken van een Limburgs biertje, fles wijn
of sterke kop koffie of fris.
Eindtijd nader te bepalen bij voorkeur na 24.00 uur.
Zondag 22 juni.
Opstaan.
Warme harde broodjes halen in Duitsland en zelf dit broodje smeren.
Napraten over gisteravond.
Bij voldoende animo zal er tijdens of voor de rit een kleine wandeling in het nabijgelegen
bos uitgezet worden met gids.
Ongeveer 11.00 uur nog een klein ritje door de omgeving in combinatie met een picknick
onderweg.
Tussen 14.00 en 15.00 zijn we terug.
Opmaken voor vertrek naar huis.
Dit is globaal het idee voor dit weekend. Eventueel is het mogelijk dat je vrijdags al komt alleen moet je me dit dan even laten weten. Als meer mensen dit willen laten we vrijdags het
kampeerweekend al beginnen.
Met de camping-eigenaar is de speciale afspraak gemaakt dat we voor € 5,- persoon/nacht
hier kunnen verblijven. Normaal ben je € 9,- pppn kwijt. Douchen kost € 0,40/munt. De camping-eigenaar stelt ons kampeerveld ter beschikking waarop geen andere mensen staan.
Met Piet Wijn is afgesproken dat CCN een bijdrage in de kosten doet. Hoeveel dat is wordt
nog bepaald.
Bedoeling is dat je met je Cobra en medepassagier en minimaal een (geleende)
tent+slaapzak naar Belfeld komt. Ook kun je komen met je “gewone auto”
+caravan+kinderen en natuurlijk de Cobra naar de Eekhoorn. Dit laatste ben ik zelf van plan
immers deze camping is geweldig voor de kids. Ook is er eventueel nog de (beperkte) mogelijkheid om een trekkershut te huren voor als je geen kampeermiddel hebt. Echter hierbij
geldt vol=vol en op tijd boeken is raadzaam.
14
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Ik had graag van jullie uiterlijk 1 week maar liefst eerder van je geweten of je komt. Graag
het aantal personen en/of kinderen opgeven en aangeven wat voor kampeermiddel je mee
sleurt. Ook even laten weten of je vrijdags of zaterdags aankomt. Wil je nog extra informatie
hebben kun je bellen/mailen op:
peb.cobra@tiscali.nl
077-3738841 ’s avonds
06-15322768 of 073-8556420
PS:
Mocht het weer erg slecht zijn dan moet ik uiterlijk 2 dagen van te voren het weekend aflassen ivm reservatie van kampeerplaatsen en BBQ.
Peter Baten
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en water.
De globale planning (onder voorbehoud) met de kampeergedachte in het kûpke hebbend is:
Ongeveer vrijdag namiddag 20 juni of zaterdag 21 juni 10.00 uur aankomst met installeren
van je kampeermiddel op de door jezelf te bepalen kampeerplek. Daarna wat ouwehoeren
en sterke cobra-verhalen vertellen onder het genot van een drankje of koffie met Limburgse
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Rond de middag een lunch.
Hierna een rit door de omgeving van Belfeld.
Rond 18.00 uur of iets later, who knows, start van het BBQ-en. Belangrijk punt is dat we zelf
niet hoeven af te wassen. Het nagerecht zal zijn het napraten over de rit, het afmaken van
dat sterke verhaal in combinatie van het soldaat maken van een Limburgs biertje, fles wijn
of sterke kop koffie of fris.
Eindtijd nader te bepalen bij voorkeur na 24.00 uur.
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Warme harde broodjes halen in Duitsland en zelf dit broodje smeren.
Napraten over gisteravond.
Bij voldoende animo zal er tijdens of voor de rit een kleine wandeling in het nabijgelegen
bos uitgezet worden met gids.
Ongeveer 11.00 uur nog een klein ritje door de omgeving in combinatie met een picknick
onderweg.
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Met de camping-eigenaar is de speciale afspraak gemaakt dat we voor € 5,- persoon/nacht
hier kunnen verblijven. Normaal ben je € 9,- pppn kwijt. Douchen kost € 0,40/munt. De camping-eigenaar stelt ons kampeerveld ter beschikking waarop geen andere mensen staan.
Met Piet Wijn is afgesproken dat CCN een bijdrage in de kosten doet. Hoeveel dat is wordt
nog bepaald.
Bedoeling is dat je met je Cobra en medepassagier en minimaal een (geleende)
tent+slaapzak naar Belfeld komt. Ook kun je komen met je “gewone auto”
+caravan+kinderen en natuurlijk de Cobra naar de Eekhoorn. Dit laatste ben ik zelf van plan
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Ik had graag van jullie uiterlijk 1 week maar liefst eerder van je geweten of je komt. Graag
het aantal personen en/of kinderen opgeven en aangeven wat voor kampeermiddel je mee
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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

TE KOOP
Merk:
Bouwjaar:
Ophanging/remmen
Motor:
Versnellingsbak
Brandstof:
Kleur:
Velgen:
Prijs:
Informatie:

Brightwheel Viper V8
1994
voor en achter: Jaguar
3,5 Ltr Rover V8
handgeschakelde 5-bak
LPG
racing green
Hallibrand
€ 22.500,Roel Cremer
roelcremer@vizzavi.nl
06-52090425
0475-340421

Auto wordt afgeleverd met nieuwe APK en heeft net een grote beurt gehad.
De auto is destijds gebouwd door een bedrijf.
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EVENEMENTENKALENDER

Mei
18

Betuwerit inlichtingen bij Anton Peters telefoon tel. 0488-441253
mob. 0653837154
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

Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
15
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij
Kleijn Speijck vanaf 14.00u, Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
19 t/m 22 Bodenseerit Cobra IG Deutschland Tel. + 49 228 550 6700
21
29ste European Historic Grand Prix Circuit Zolder België
Tel. + 32 11 85 88 88
21 & 22 Kampeerweekend in Limburg door Peter Baten inlichtingen
tel : 077-3738841 ’s avonds 06-15322768
of email peb.cobra@tiscali.nl
21 & 22 Historisch Weekend Den Helder
28 & 29 Groots opgezet All American Wheels weekend.
Zie http://www.allamericanwheels.com/
29
Zolder Touring Cup Circuit Zolder België Tel. + 32 11 85 88 88

Mocht u toch zelf eens een keer willen racen op het oude circuit, dan is dit ook mogelijk, u betaalt ongeveer €14,= en u kunt zonder veiligheidsbriefing, geen auto inspectie en zonder verplichte helmkeuring hier aan deelnemen (uiteraard voor eigen
risico).
Als u het rustig aan doet, speciaal het eerste rondje en u houdt uw ogen goed op de
weg en in de spiegels, kunt u een grandioze race ervaring opdoen. Voor meer informatie kijk op de site http://www.nuerburgring.de.
De Duitse CRC gastvrijheid en organisatie.
De Duitse club is weliswaar kleiner dan de Engelse, maar wat zij tekort aan leden
hebben, maken zij ruimschoots goed in de kwaliteit van hun eerste grote evenement
van het jaar.
Van de ongeveer 350 leden, die de club telt, waren er in 2001 zo’n 91 aanwezig in
de clubstand van deze club!!!
Als u zich opgeeft om ook mee te doen aan dit evenement en reserveert, dan krijgt
u:
· Een gegarandeerde parkeerplaats voor drie dagen voor ongeveer € 25,= a fgescheiden voor de club op ongeveer 200 meter afstand van de stands, aan
de zijde van de startlijn en eerste bocht van het nieuwe circuit. Dit is ook gunstig gelegen waar alle stands zijn waar u nog iets kunt kopen om uw eigen
automobiel mee te verfraaien.
· Een goedkoop kaartje voor het evenement zelf ( op dit moment nog niet bekend hoeveel).
· Een goedkoop, maar uitstekend ontbijt, lunch, avond barbecue en dansen in
de grote clubtent op zaterdag en ontbijt en lunch ook op zondag.
· Mogelijkheden tot kamperen in de nabijheid van de auto’s en als u niet van
kamperen houdt, er zijn vele betaalbare hotels en gästehauser in de omgeving van de Eifel te vinden. Probeer eens http://www.hocheifel-nuerburgring.
de of waag er een paar telefoontjes aan.
Wij , als Nederlandse Cobraclub, hopen u daar te verwelkomen.

Juli
6

Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
11 t/m 13 Goodwood Festival of Speed Engeland inl. Bob Swift
tel. 072-5814470
11 t/m 13 Westerwaldrit Cobra IG Deutschland Tel. + 49 228 550 6700
12
Zolder Super Prix Circuit Zolder België Tel. + 32 11 85 88 88
13
Tourrit door Zeeuws Vlaanderen door Gert van Beek
inlichtingen tel: 0114-63 5010
20
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij
Kleijn Speijck vanaf 14.00u, Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
26 & 27 Historisch Festiva l HMT Panningen
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EVENEMENT
Nürburgring 2003 Old Timer Grand Prix 8,9 en 10 augustus.
In navolging op het artikel wat het afgelopen jaar geschreven is in de Paper Snake,
over de Oldtimer Grandprix, was ik verheugd dat er toch een aardige opkomst was
onder de Nederlandse leden die kwamen kijken naar een van de beste evenementen van het jaar, namelijk de klassieke Nürburgring racebaan in het Duitse Eifelgebied, mede georganiseerd door de Duitse Cobraclub.
Ik had het afgelopen jaar, samen met mijn zoon Patrick, het genoegen gast te zijn
van onze Engels/Duitse vriend Nigel Brackenbury en wij hebben besloten om dit
jaar zeker weer van de partij te zijn. Wat hebben wij genoten van alle historische races, inclusief de Cobra’s die er aan meededen, deur aan deur met GT 40’s, E-types
en TVR Griffiths; Lotus Cortina’s bevochten Mustangs, Mini Coopers en Jag Mark 2;
en klassieke Formule 1 racewagens uit de vijftiger, zestiger en zeventiger jaren, die
elkaar geen duimbreed toegaven.
Ook hadden we het genoegen met onze eigen Cobra’s, tezamen met andere clubs
deel te nemen om op de “oude” Nürburgring, genaamd de Nordschleif, onze racetalenten bot te vieren, zonder snelheidscontroles! en verkeer wat van de andere kant
komt.
Na afloop van die dag zijn we via een prachtige route door de Eifel teruggereden
naar Bonn, waar Nigel woont, nadat we natuurlijk nog de clubstands hebben bezocht van Lotus, Ferrari, Maserati, Jaguar en al wat er nog meer was.
De Duitse Cobraclub had zich van een uitstekende taak gekweten, door het organiseren van de kaartjes voor het parkeren bij hun stand en niet te vergeten het eten
en drinken, wat tot in de puntjes verzorgd was gedurende het gehele weekend.
Ook werden we bij hun stand nog verrast door de komst van drie race Cobra’s die
we konden bewonderen, samen met ongeveer 125 andere Duitse, Engelse, Belgische en Nederlandse Cobra eigenaren, die daar een plekje hadden gevonden.
Het evenement
Het evenement wordt verdeeld over drie dagen en inclusief de vele races van ongeveer een half uur durend, wat eigenlijk niet verveelt, biedt vele klassieke formule races met wagens uit de vijftiger, zestiger en zeventiger jaren (inclusief Cobra’s), Formule 1 uit vele vervlogen jaren etc.
Eigelijk is het hele evenement voor ieder wat wils aanwezig, je kunt zelf uitkiezen
waar je naar wilt kijken en jezelf vermaken op het binnenterrein met de vele merken
(clubs) die hier aanwezig zijn.
De “oude” Nürburgring Die Nordschleif.
Misschien weet u het nog, maar de originele Nürburgring is 22 kilometer lang en
mocht voor de meeste serieuze vorm van races niet meer worden gebruikt na het
fatale ongeluk van Niki Lauda in de zeventiger jaren.
Sinds die tijd racete men uitsluitend op het veel kortere maar veiligere nieuwe circuit
(inclusief de meeste Oldtimer Grand Prix), welk voor het publiek veel eenvoudiger
en overzichtelijker is om de races gade te slaan.
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Augustus
3
Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
8 t/m 10 Oldtimer Grandprix Nürburgring Duitsland Cobra IG Deutschland
Tel. + 49 228 550 6700
17
"Culinaire Zeeuwse Zomerrit", door Peter Meijers.
Tel 0118 - 62 32 26
email st.peter@wxs.nl
23
24 uren van Zolder Circuit Zolder België Tel. + 32 11 85 88 88
23
Oldtimershow Hattem
24
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij
Kleijn Speijck vanaf 14.00u, Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
29 t/m 31 Hunsrückrit Cobra IG Deutschland Tel. + 49 228 550 6700
29 t/m 31 Oldtimermarkt Veemarkthallen Utrecht inl. tel. 030 2258262
September
5 t/m 7
Goodwood Revival Engeland inl. Bob Swift tel. 072-5814470
7
Pubmeeting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
21
Pubmeeting in Brabant (5 min. Vanaf A58) bij
Kleijn Speijck vanaf 14.00u, Adres: Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk
26 t/m 28 Ardennenweekend inl. Piet Wijn Tel. 072-5062429 / 0653-750223
Oktober
5
11 & 12
18

Pubmeeting Seizoenssluiting bij La Place vanaf 14:00 uur
Adres:"La Place" Westerheide 2 1251 ET Laren Tel. 035-5314644
Super Oldtimer Festival Groenoordhallen Leiden inl. Tel. 0252-687466
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
12 t/m 14 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
Ê 0182-320683
È 030-6698655 (nummer wordt aut. doorgeschakeld)
2
evenementen@cobraclub.nl
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EVENEMENT
Beste Cobra liefhebbers,
Zoals jullie weten organiseert de Engelse Cobra Club in het weekend van 23 en 24
mei, een fantastisch weekend bij het Elvington vliegveld vlak bij York in Engeland.
Wij vinden de overtocht per nachtboot van Rotterdam naar Hull te duur (620 Euro).
Wij hebben gekozen de overtocht via Hoek van Holland - Harwich te maken.
Een 5 dagen retour met een auto en 2 inzittenden, incl. stoelen in de executive
lounge kost ons £180. Dit is inclusief de vroeg bestelling korting. Wij vertrekken 22
mei om 7.20 uur uit Hoek van Holland. Wij gaan met de fast ferry en komen na 3,5
uur varen om 10.00 uur aan. Wij gaan terug op 26 mei. De ferry vertrekt om 18.20
uur en arriveert in Hoek van Holland om 23.55 uur.
Ik heb geboekt op www.stenaline.co.uk de andere "cheap ferry" internet sites kunnen nog geen prijzen geven voor de maand mei. Onze Engelse "best friend" heeft
ons verteld dat het van Harwich naar Elvington ongeveer 2,5 uur rijden is.
Hotels: www.cobraclub.com; Rob, van de Engelse club heeft een goede lijst gemaakt van hotels en guesthouses in de omgeving. Wij hebben gekozen voor de Old
Rectory Hotel vlak bij het vliegveld, www.oldrectoryhotel.freeserve.co.uk
Ik ben nu bezig een route beschrijving te maken met LPG tankstops.
Tot de volgende keer.
Groeten, Bob Swift

Onderwerp: Voorkomen steenslag!
Een nieuwe auto wordt afgeleverd met een dikke laag rubber spul om de carrosserie protectie te geven.
Dit zelfde spul moet gebruikt worden in de wiel compartimenten van uw Cobra. Als
een steen met een hoge snelheid tegen het polyester van de wiel compartimenten vliegt is het mogelijk dat u een pukkel aan de buitenkant van uw kostbare
lak krijgt.
Ik gebruik Tek Til Bodysafe van Brezan (gebruik uw Cobra Club kortingkaart). Dik
aanbrengen met een kwast.
Bob Swift
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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

De geboorte van een nieuwe Cobra deel 6

TECHNIEK

Verbeteringen 3
Ok, het heeft even geduurd voor er weer een update kwam maar hier is hij dan. Een
mens heeft ook wel eens wat a nders te doen dan aan zijn Cobra te sleutelen

Alle onderdelen passend gemaakt en het resultaat is hierboven te zien, de ontsteking gaf mij nog enig probleem doordat het spruitstuk van de vortec koppen wat a nders van maatvoering was dan die van de gewone koppen. Hierdoor moest ik de as
die de ontsteking aandrijft in de oliepomp wat inkorten. Ook was er nog een bestaand probleem met de motorrubbers, eerst had ik een set universele rubbers gebruikt maar die bleken voor die 305 al te soepel. Kortom er moesten een paar rubbers op komen van een Corvette. Dus motor er in hangen en passen en meten voor
de nieuwe steunen.

En na een aantal noeste uren sleutelen ziet het er weer zo uit.
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Alles klaar en starten maar en jawel het monster sloeg na enige tijd starten aan. Ik
moet toegeven dat dat moment mij heel gelukkig maakte, maar zoals met alle nieuwe projecten er gaat altijd wel wat mis. Hij liep wel maar als een natte krant en als
hij warm was ging hij niet meer rond. Gloeiende gloeiende gloeiend peuk in je neus
dacht ik nog, o ja ik heb tussendoor ook de startmotor nog opgeknapt, nieuw startrelais gemonteerd en de vork die de bendex verschuift gelast omdat die gebroken was
dus ik baalde al best weer en dacht dat de startmotor de compressie niet aan kon.
Ok startmotor er weer af en open dat ding, gelukkig een losse draad in de de motor
dus hij draaide maar op halve kracht, waarschijnlijk gekomen met het vervangen
van het relais. Weer geprobeerd en ja een stuk beter maar nog niet helemaal. Ok na
wat verder speurwerk bleek de ontsteking veel te vroeg te staan (verkeerde streepje
gepakt) die op tijd gezet en ja alles werkt naar behoren.
Zo de eerste testrit achter de rug en ik kan zeggen Vroaaaaaaaaaaaaaaaa wat gaat
dat ding van zijn plek nu en ik ben nog niet eens boven de 1500 toeren geweest.
750 km later
Ok wat een beest is het nu, werkelijk niet te geloven wat een vermogen erbij is gekomen vergeleken met die 305, ik moet dus nu in de stad niet te veel gas geven in
zijn tweede versnelling (bij droog wegdek en kli nkers) en recht staan anders breekt
hij gelijk uit en ik heb de tweede trap van de carburateur nog niet eens gebruikt,
echt te gek. Hij verbruikt nog wel een hoop olie maar dat word naar mate ik meer kilometers maak steeds minder dus dat zal ook wel goed komen denk ik.
Zo Hiermee eindigt voorlopig mijn Cobra verhaal, ik hoop dat ik alle mensen die deze pagina gelezen hebben het leuk en leerzaam hebben gevonden en misschien
wel overgehaald zijn om er zelf ook een aan te schaffen of zelf te bouwen.
Tot slot wil ik nog even kwijt dat als je besloten hebt er een te kopen of te bouwen
dat niet op eigen houtje te doen, informeer jezelf goed bij de Cobraclub want er zijn
nog steeds auto's op de markt die niet deugen of waarvan het kenteken niet klopt.
Als je er zo een koopt dan haal je jezelf een hoop ellende op je nek en eindigt met
een kat in de zak. Het is een klein wereldje en als er een rotte appel tussen zit dan
weten de meeste dat wel van welke boom die komt.
Veel Cobra plezier.
Kees Molenaar
Als iemand vragen suggesties of ideeën heeft, schroom niet en mail mij.
kees.molenaar@tiscali.nl
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EVENEMENT
“Regionale” Pubmeeting lokatie!?

These cars are modeled to the original 289 and 427 Cobras from their body styling
and street car interior to their chassis configuration and suspension. This is truly the
rebirth of a legendary classic that promises to be one of the rarest collectibles produced today. The production quantities of these Limited Editions will be held to 40
cars total to be split between the two versions according to sales.
The street car interior of these roadsters will possess the original amenities including door map pockets, handle pulls, seat back pocket, glove box, floor mats, box
vents, cigarette lighter, ash tray and even an analog clock. Modern improvements
will include adjustable foot pedals and a low profile seat to allow for increased driver
and passenger comfort. A few key components will be accented with the 40th Anniversary Edition dash plaque.
289 or CSX8000 version will be fiberglass bodied and sealed from the elements utilizing a PPG two stage enamel in Shelby Anniversary Blue. Goodyear radial tires
will be used on chrome plated heavy duty wire wheels attached through the use of
the original chrome two wing knock offs. The exhaust will be configured utilizing the
undercar design and fabricated using stainless steel from header to tail pipe.
The 427 or CSX4000 version will be aluminum bodied and finished with the same
Shelby Anniversary Blue, however, a polished aluminum finish is available as an upcharge option. Goodyear radial tires will be mounted on Trigo wheels attached
through the use of the three wing stainless knockoffs. The exhaust will be configured using the S/C version sidepipe finished in silver HPC coating.
The exterior of both versions will be adorned with 40th Anni versary Edition hood,
trunk and side emblems and finished out with the original street version over rides,
grill guard and trunk bumper. The brake systems will consist of two piece ventilated
rotors with Baer Racing calipers. Closeout panels to include fender well, radiator
and under car will be hand fit using .05 brushed aluminum.
A CSX numbered crate motor and choice of 5-speed manual or automatic transmission will be made available for purchase to the buyers of these cars through Shelby
Performance, Inc. This will assist the buyer in configuring a complete car with matched engine and chassis number for historical and resale value purposes.

In navolging op vragen en ideeën tijdens de afgelopen ALV vergadering, is binnen
het bestuur besloten om een Pubmeeting locatie te zoeken om ook onze ‘zuidelijke’
leden op haar wenken te kunnen bedienen. Tenslotte wonen ruim 28 Cobra bezitters in dit gedeelte van Nederland.
Besloten is om op zondag 15 juni, 20 juli, 24 augustus en 21 september deze
“regionale” Pubmeeting te organiseren. Het bestuur gaat eind 2003 evalueren of en
hoe we hier verder mee gaan.
Ondergetekende is op zoek gegaan naar een gezellige tent die zowel voor Zeeland,
Brabant en Limburg ‘aan’rijdbaar is.
Na wat omzwervingen is in Oisterwijk (uitspreken als Oosterwijk !) een mooie locatie
gevonden.
De brasserie Klein Speijck (zie http://www.brasseriekleijnspeijck.nl/) is gelegen aan
de rand van een bos in een rustieke omgeving. Er is voldoende parkeergelegenheid
dat wil zeggen als je op tijd komt. Ik verwacht bij mooi weer veel dagjesmensen va nwege het grote terras en bijzondere ligging. Het is erg makkelijk bereikbaar (zie route beschrijving).
Uiteraard zijn alle leden welkom!
Route beschrijving:
Op A58 afslag nummer 9 “Moergestel”
Onderaan afslag ri. Moergestel
1e Rotonde Links (= 3/4)
2e Rotonde rechts (= 1/4)
Rechtdoor ri. Oisterwijk
3e Rotonde rechtdoor (= 2/4)
Ri. Oisterwijk/Udenhout.
Na plaatsnaambord Oisterwijk opletten.
Rechtsaf Hondseberglaan inrijden.
Alsmaar rechtdoor
Einde weg Rechts
Brasserie Klein Speijck ligt op paar honderd meter,
Parkeergelegenheid links vóór de Brasserie of pal voor de Brasserie.
Met vriendelijke groet,
Dick Vesters

Bron: www.carrollshelby.com
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P(R)IETPRAAT
Omdat kwaliteit zich altijd bewijst
Maatwerk in assemblage
Hallo Cobravrienden,
De tweede bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling hebben wij reeds achter de rug en ons nieuwe bestuurslid Dick Vesters gaat de evenementen behartigen.
Wat wij op deze bestuursvergadering onder andere hebben besproken is het eve ntuele vervolg op de informatieve middag die we hebben gehouden en de problematiek van het op kenteken krijgen van een auto.
Daar hebben we een technische commissie voor in het leven geroepen bestaande
uit Gert van Beek, Bob Swift en Jelle Schalks en deze heren zetten alles op alles
om de hele kentekenproblematiek in goede bane n te leiden.
De tweede Pubmeeting van dit jaar, is ook weer achter de rug met vele nieuwe gezichten en zoals u ongetwijfeld weet is dit iedere eerste zondag van de maand bij La
Place in Hilversum aan de Larenseweg en hoop ik u aldaar te ontmoeten.
Wij hebben ook op verzoek van onze zuidelijke vrienden pubmeetings in Oisterwijk
georganiseerd, maar daar leest u alles over in dit blad.
De eerste toertocht in mei met een mooie Betuwerit op 18 mei wordt verzorgd door
Anton en José Peters. Dit heeft u kunnen lezen in de vorige Paper Snake. Hier komen we in de volgende uitgave uitgebreid op terug.
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, tele foon 072-5814470.
Het volgende evenement is het kampeer weekend, wat wordt georganiseerd door
Peter Baten en alle ins en outs kunt u ook verderop in dit blad lezen.
Houdt verder nog het weekend van 8, 9 en 10 augustus in de gaten, want dan is er
weer de Oldtimer grandprix op het circuit van de Nürburgring.
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
È +31653750223
2
voorzitter@cobraclub.nl
2
piet.wijn@quicknet.nl
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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

Fretten
Eens een keer iets heel anders dan Cobra’s. Naast de Cobra heb ik nog een andere hobby
en dat zijn mijn fretten. Vier jaar geleden heb ik na lang beraad eindelijk de knoop doorgehakt en heb ik een twee fretjes gekocht. Na het bezoeken van een paar fokkers ben ik uitgekomen bij mijn eerste twee fretjes (Shelby en Cobra). Ik heb ze gezien toen ze net waren
geboren. Ze waren toen net zo groot als een muis. Na 8 weken mocht ik ze dan eindelijk
ophalen. Twee broertjes met een wildkleur en dat is bruin/beige. Fretten zijn roofdieren en
dus geen knaagdieren zoals veel mensen denken en ze leven ook niet in het wild. Zodra ze
buiten de deur zijn dan zin ze verloren. Ze kunnen niet zelf voor eten zorgen en ze zijn dan
ook ten dode opgeschreven.
De eerste weken heb je er niets aan want ze slapen alleen maar, eten je arm en zetten hun
tanden in alles wat ze pakken kunnen, inclusief handen, tenen, neus en oren van de baas.
Maar verder hartstikke leuk hoor!! Na een paar weken moesten ze hun tweede enting hebben tegen hondsdolheid en ziekte van Weil en daarna moeten ze eens per jaar worden ingeënt. In die paar weken groeien ze als kool en zijn ze ook steeds vaker wakker. Dan wordt
het pas leuk, denk je. Ze slapen nog steeds veel, zo’n 18 uur op een dag, maar de uren die
ze wakker zijn, is het een drukte van jewelste. Zodra ik thuis ben dan mogen ze uit de kooi.
Ze horen wanneer ik de sleutel in het slot steek want zodra ik de woonkamer binnenkom
dan is de kooi al bijna afgebroken. Als de kooi dan eindelijk op en is dan hebben ze eerst
de dolle 5 minuten en rennen ze zo hard en gek ze kunnen door de kamer. Zodra ze los zijn
dan krijg je ze het eerste uur ook niet meer te pakken. Na het uitkuren komen ze dan eens
bij je kijken willen ze even worden aangehaald. En als ze je dan aankijken dan moet je natuurlijk even met ze spelen. Nu heb ik transparante buizen waar ze doorheen kunnen hollen
en daar hebben ze veel plezier van. Ook de gordijnen vinden ze erg interessant en de inmiddels vervangen vloerbedekking is ook vaak onderwerp van aanval geweest. Ze hebben
scherpe tanden en ze kunnen ook goed graven en ze probeerden dan ook om een gat in de
vloerbedekking te graven met als gevolg lussen in het tapijt.
Paper Snake 2-2003
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vloerbedekking te graven met als gevolg lussen in het tapijt. Nu zijn fretten vrij slimme
beestjes en je kunt ze ook het een en ander leren. Ze weten donders goed dat ze niet aan
het tapijt mogen komen en dat doen ze dan ook alleen als je er even niet bij bent of als je
niet oplet. Zodra je dan kijkt dan spelen ze de onschuld zelve en gaan ze lekker spelen of
ze maken zich uit de voeten als ik ze dan een tik op de neus wil geven. En je wil niet weten
hoe hard ze op dat moment kunnen lopen. Als ze gewoon aan het spelen zijn dan kun je ze
oppakken en doen wat je wil maar als ze iets hebben uitgevreten dan zijn ze bliksemsnel.
Nu vond ik twee fretten hartstikke leuk en op een gegeven moment kreeg ik telefoon van
een opvanghuis voor fretten. Ze hadden een fretje zitten die nogal verwaarloosd en vals
was en of dat iets voor mij was. Ik kon het fretje
(Mego, wildkleur) niet laten zitten en heb hem
opgehaald. De eerste maanden met handschoenen aanpakken want zodra je je vinger uitstak
hing daar de fret aan. Na een paar maanden en
veel geduld begon Mego tam te worden. Ook
samen met Shelby en Cobra ging het goed en
het was een dolle boel in Huize Goossens.
Na een jaartje ging weer de telefoon en er was
nog een fretje die graag een huisje wilde en wat
vriendjes. Ook die heb ik in huis genomen en de
vierde heet Simba en dat is een Sandy-fret
(zandkleur). Een heel lief en aanhankelijk fretje
en weer ging het goed met de andere fretten.
Zodra ze los zijn dan hoef ik de TV niet aan te zetten en hopen dat ik geen telefoon krijg
want ze breken de hele boel af met een hoop kabaal erbij. Na ongeveer een uurtje zijn ze
moe en dan wordt het weer rustig. Als ik dan rondloop dan zie ik ergens in de woonkamer
een hoopje fretten liggen. Over, onder en naast elkaar liggen ze te genieten van een welverdiend slaapje. Tussen het spelen en het slapen door is er ook nog even tijd voor wat
eten en drinken. Ze krijgen speciaal frettenvoer met veel eiwitten en vetten. Het voedsel
moet er natuurlijk ook een keer uit en daarvoor heb ik in huis een kattenbak staan. Jawel,
fretten kunnen zindelijk worden. Als ze maar een schoon toilet hebben en die altijd op dezelfde plaats staat. Naast frettenbrokken krijgen ze zo nu en dan een geklutst eitje en af en
toe een stukje vlees. Naast het eten krijgen ze ook nog vitamines voor de vacht. Als je een
fret goed opvoedt dan kun je daar heel veel plezier aan en mee hebben. Af en toe wil ik ze
wel achter het behang plakken maar meestal zijn het lieve speelse beestjes. In de tuin heb
ik een frettenburght. Dit zijn buizen onder de grond die op een paar plaatsen boven komen.
Ze kunnen naar hartelust graven en doen wat ze willen, natuurlijk onder toezicht. Als je een
fretje goed behandelt dan worden ze goed handtam en kan iedereen ze pakken en aaien.
Ze merken wel of dat iemand schrik heeft en als dat het geval is dan wil de fret wel eens
een aan je vinger proeven. Fretten houden is een leuke hobby maar neem geen fretjes omdat ze er zo leuk uitzien. Tot zover mijn andere hobby, de fret.
Mickel Goossens

PAPER SNAKE

REDACTIONEEL

HET OFFICIËLE CLUBBLAD
VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND

De pubmeeting van mei was er weer
eentje met prachtig weer. Heerlijke te mperatuur en een strak blauwe lucht. Als ik
goed heb geteld waren er 12 auto’s. Of
eigenlijk 12,055 want mijn maatje Pim
had voor mij een prachtige modelauto op
de kop weten te tikken in de schaal 1:18.
Deze komt natuurlijk bij de verzameling
zodra ik een grotere vitrinekast heb. De
kast die ik nu heb, is vol, ondanks de e xtra glasplaten die ik erin heb gezet. De
verzameling begint al ergens op te lijken
met zo’n 100 modelletjes maar ik heb
nog even te gaan voordat ik het aantal
heb dat Aart de (nog) onbetwiste koploper, in z’n kast heeft staan. Maar we
gaan stug door.
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Husselmansgoed 50
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Dick Vesters
Evenementen@cobraclub.nl

tel 072-5062429

tel 033-2464802
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tel 0182-320047

Penningmeester:
Theo Weesepoel
tel 0321-381269
Penningmeester@cobraclub.nl
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
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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Verder heb ik het plan opgevat om met
een vriend in Juli naar Goodwood te
gaan. Nog nooit geweest en ik heb er zin
in. Maar eerst natuurlijk de rit van Anton
Peters in de Betuwe
Een goed Cobra-seizoen toegewenst
Mickel Goossens
Inhoudsopgave:

Blz.

Regionale pubmeeting
Embleem Cobra
Transmissie Rover V8
Voorkom steenslag
Nurnburgring 2003
Cobra Kampeerweekend
Evenementenkalender
Geboorte Cobra deel 6
Shelby Cobra 40 jaar
Fretten, een leuke hobby

5
7
8
9
10
13
18
22
24
25

Copijdata Paper Snake voor 2003
Paper Snake 3
15 juni
Paper Snake 4
20 juli
Paper Snake 5
24 augustus
Paper Snake 6
23 november

Paper Snake 2-2003
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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,-

Puzzel Cobra 427
Videofilm over
European Cobra Weekend en Ardennenweekend 2002

€ 20,€ 5,-

Deze artikelen, te zien op de foto en op de website, kunt u, 24 uur per dag, beste llen per e -mail:
Piet Wijn:
Piet.wijn@quicknet.nl
Of bij:
Theo Weesepoel
wetpool@tiscali.nl
0321-381269
Piet Wijn
&
Theo Weesepoel
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