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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
Cobra mousepad voor u of uw vrienden
CCN spons, een noodzakelijkheid in Nederland
CCN mesje
Reiswekker
Een Cobra-brillekoker, zwart of goudkleurig
Cobra CD-rom met honderden foto’s, tekeningen en geluiden
Puzzel Cobra 427, 750 stukjes
Cobra wallplate, Bronskleurige cobra op houten plaat

€ 10,-

€ 10,€ 10,€ 5,€ 2,50
€ 0,50
€ 1,50
€ 10,€ 5,€ 5,€ 20,€ 35,-

Deze artikelen, te zien op de foto en op de website, kunt u, 24 uur per dag, bestellen
per e-mail:
Piet Wijn:
voorzitter@cobraclub.nl
Of bij:
Mickel Goossens
Penningmeester@cobraclub.nl

Piet Wijn
&
Mickel Goossens
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Oplage 275 exemplaren
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.

REDACTIONEEL
Een oproep in de vorige Paper Snake
voor het inzenden van uw belevenissen
op het septemberweekend heeft maarliefst 1 reactie opgeleverd waarvoor hartelijk dank. Zoals u voelt en ziet is deze Paper Snake dus wat magertjes en dat vind
ik persoonlijk toch wel jammer. Van de
170 gasten hebben twee meisjes (zoals
Gert de Beer dat zou zeggen) de pen ter
hand genomen en hun ervaringen en pleziertjes op papier gezet. Het moest blijkbaar zo zijn. Zodoende heb ik bij gebrek
aan copij nog een paar foto’s van het
weekend ingevoegd.
2005 is weer in zicht en wat is het jaar
weer snel voorbij gegaan. En weer een
jaar zonder mijn eigen Cobra. Na het
weekend in september, waarin ik mijn Cobra mocht lenen van Henk-Jan van Manen
kriebelt het nog meer.
Heeft iemand toevallig zondag naar Auto
experience gekeken? Daar was Tom Coronel aan het banjeren met een Superformance. Wat een geluid zeg en looks. Tom
Coronel heeft en passant ook nog een
setje banden opgerookt door driftend een
rotonde een paar keer te nemen. Dat zag
er leuk uit en zo klonk het ook.
Het laatste nummer van de Paper Snake
dit jaar zit ook al in de pen. Nu alleen nog
maar opschrijven en wat opleuken met
kerstspullen en is Klara.
Mickel Goossens

Inhoudsopgave
New kits on the block
Cobraweekend
100x Cool, Cobra NR.1

Blz
5
8
12

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

Copijdata Paper Snake voor 2004
Paper Snake 6
5 december
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P(R)IETPRAAT

Hallo Cobravrienden,
Helaas het zomerseizoen zit er weer op, maar we hebben toch nog vele dagen kunnen
genieten van het mooie weer om topless te kunnen rijden.
Even terugkijkend op een geweldig seizoen, het begon allemaal met de jaarvergadering, daar werd bekend dat er toch wel wat geld in kas was, waar we als club toch wel
leuke dingen mee konden doen.
Het idee ontstond al snel, omdat de club 12 ½ jaar bestond, om daar een compleet
weekend van te maken en wel onder de bezielende leiding van de heren Gert de Beer
en Dick Vesters.
Alles werd uit de kast getrokken en terugkijkend op de 4e & 5e september, wat hebben
we genoten, aan alles was gedacht, zelfs het weer was geen spelbreker.
Ik wil hier, nogmaals, mijn dank betuigen aan allen ( ik wil geen namen noemen, want ik
vergeet er toch wel een paar ) die aan dit feest hebben meegewerkt, geweldig bedankt
en misschien kunnen we in de toekomst weer een beroep op jullie doen! Het volgende
evenement was de bijeenkomst bij het AC restaurant de Meern, alwaar een informatieve middag werd georganiseerd naar aanleiding van het geweldige succes en grote opkomst van de in 2003 gehouden informatie .
Er bleek tijdens de gehouden informatie middag een duidelijke behoefte te bestaan aan
met name meer inzicht in het verkrijgen van een kenteken voor jouw Cobra.
Vervolgens natuurlijk de eerste Pubmeeting in Laren, gevolgd door vele gezellige middagen met veel nieuwe gezichten.
Diverse tourritten werden er verreden, ik noem de toerrit Waddinxveen, Fortenroute, de
Betuwerit en natuurlijk de rijvaardigheidstraining welke gehouden werd op het circuit
van Lelystad en niet te vergeten de merkendag op het circuit van Zandvoort.
Alleen de Pubmeetings in het zuiden van het land werden slecht bezocht en heeft ons
(het bestuur) doen besluiten om dit evenement in de toekomst te schrappen.
Nog wat bestuursnieuws: onze secretaris, Henryk Brinksma, heeft te kennen gegeven
om aan het eind van dit seizoen te stoppen met het secretariaat, vanwege drukke werkzaamheden, inmiddels hebben we de heer Cor Schiedon bereid gevonden om deze
moeilijke klus op zich te nemen.
En tenslotte, ik zie u graag op onze jaarvergadering op 30 januari 2005 bij Castellum
Novum in de Meern, maar daarover in de volgende Papersnake meer.
Met vriendelijke groeten,
Piet Wijn
Zeeweg 40
1931 VJ Egmond aan Zee
Nederland
℡ +3172 5062429
ª +3165 3750223
¬ +3184 7512556
voorzitter@cobraclub.nl
piet.wijn@quicknet.nl
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NEW KIT ON THE BLOCK!
Vanaf nu is er een contactadres in Nederland voor de EURO-427.
Dit is een roadster welke is gebaseerd op bestaande autotechniek. Voor de
enthousiaste liefhebber een hebbe-ding!
Het is een zelfbouwconversieset en de techniek is afkomstig van een “donor-auto”.
Zelf je oldtimer bouwen met behulp van deze set en zo een legende uit de jaren ’60
laten herleven.
Wil je meer weten? Neem gerust contact met me op.
Wil je bellen? +31624224578.
Mailen kan ook; roadsterfactory@jelleschalk.nl.

Paper Snake 5-2004

5

EVENEMENTENKALENDER
November
26-5 dec Essen Motor show, Messe Essen, Duitsland; www.essen-motorshow.de
December
10-12
Vehikel Auto & Motor (Onderdelenmarkt) Veemarkthallen Utrecht
inl. tel. 030 2258262; www.vehikel.com
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
¬
ª

Dick Vesters Evenementencoördinator.
0182-320047
0182-320683
030-6698655 (nummer wordt aut. doorgeschakeld)
evenementen@cobraclub.nl

In onze omgeving worden veel auto meetings georganiseerd, maar dit zijn meestal
de old-timers. Binnen ons dorp is het plan ontstaan om een dergelijke meeting te
realiseren, maar dan met nieuwe auto's, een zg. new-timer dag.
Omdat het voor ons onmogelijk is iedere auto bezitter persoonlijk te benaderen, willen wij hierbij vragen of het via een oproepje in Uw forum kan.
Opzet: meeting van snelle moderne auto's
plaats: Ruinen drenthe
aanbod: muzikale omlijsting div. horeca aktiviteiten terrasjes e.d.
tijd: plm 13.00-18.00 uur
datum: 5 mei 2005.
We hebben inmiddels van enkele mensen uit de regio, positieve reacties gehad,
o.a. mensen met een sportmodel mercedes en enkele met een porsche,corvette en
roadsters.
Om de auto liefhebbers aan hun trekken te laten komen, willen we verschillenden
merken.Het hoeven geen grote aantallen te zijn, maar wie wil is welkom. Voor eventuele leden met gezinnen, er wordt voor de kinderen ook het een en ander georganiseerd, zodat een gezinsuitstapje ook tot de mogelijkheden behoort.
Leden van Uw club die belangstelling hebben kunnen info verkijgen via onderstaand
mail en post adres.
vriendelijk groetend,
New-timerdag Ruinen.
t.a.v. Emmy Pothof (secr)
Karelspad 12
7963 Dj Ruinen. of emmy@bridge4u.net
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EVENEMENT
Cobra weekend
Op 4 en 5 september 2004 heeft het Cobra weekend plaats gevonden. Zonder
overdrijving kunnen we stellen dat het een absoluut succes is geweest.
Was het niet het prachtige zonnige weer, dan was het wel het eten en drinken
dat volop aanwezig was, of het programma waarin in ruime mate rekening is gehouden met de partners. Niet de godganse dag die auto’s, das niks voor meisjes
(sorry, Carla)!
Vrijdag 3 september zijn de voorbereidingen al begonnen op de Camping De
Woensberg in Blaricum, waar een apart veldje was gereserveerd voor het evenement. De grote tent en de bar, de slaaptenten en de clubstand werden opgezet.
Zaterdag vanaf 10.30 liep het al aardig vol.
De eerste bezoekers kondigden zich aan, al of niet met hun Cobra, en ook de
standhouders.
Er waren diverse stands, zoals één met een echte, originele Cobra, een stand
met uitlaten, maar ook een stand met een soort objecten, die je in de kamer aan
de muur kunt hangen of neerzetten in de vorm van een lamp, alles met het cobra
logo. Er was een stand met schilderijen, waar je een foto van je Cobra in een
schilderij kunt laten plaatsten, zodat het wel geschilderd leek. Ook was er een
stand met sieraden en een met miniatuur cobra’s als kindertrapauto. Kortom, genoeg te zien.
De gearriveerde cobra’s werden in een rij geparkeerd. De opkomst was, mede
door de stralende zon, groot en uiteindelijk stonden er een vijftigtal auto’s in alle
kleuren en stadia van bouw.
Moet wel opgemerkt worden dat het voor de overige campinggasten niet een onverdeeld genoegen was. Eén vrouw deed zelfs haar beklag bij de organisatie. Ze
was de stad ontvlucht en kwam nu midden in het autolawaai terecht! Maar goed:
shit happens!
Er was koffie en vele heerlijke taarten. De catering was sowieso voortreffelijk.
Na de koffie kwam de lunch en die was ook niet te versmaden: warme, verse
broodjes met warme beenham, heerlijk!
Na de lunch was er een gescheiden programma voor de leden en de partners,
grofweg te onderscheiden in respectievelijk de mannen en de vrouwen:
De mannen gingen met hun Cobra’s naar het vliegtuigmuseum in Hilversum en
de vrouwen gingen in een oude Londense dubbeldekker bus naar Vliegveld Hilversum voor een vliegtochtje. Desgewenst kon je ook een vliegles nemen.
Het was adembenemend.
Ik had een les genomen: ik mocht eerst taxiën over het veld en later in de lucht:
”he’s all yours”.
Paper Snake 5-2004
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Het was erg spannend. Ik had spierpijn in mijn armen, zo hard omklemde ik het
stuur van het vliegtuig. Bijna niets gezien, omdat ik m’n ogen niet van de hoogtemeter durfde af te houden! Tegen iedereen die het maar wil horen (en die het zo
langzamerhand niet meer willen horen: “jaha, nou weten we het wel!”) schep ik
op: ”Ik heb zélf gevlogen!”
Zo te horen waren de anderen ook laaiend enthousiast.
Na afloop kreeg iedereen een diploma uitgereikt.
Op de terugweg troffen we verschillende gestrande Cobra’s aan, die ofwel door
de wegenwacht ofwel door iemand met een trailer werden teruggehaald naar het
feestterrein.
Ook Dick z’n Cobra, die nog maar half af is en met een tijdelijk Duits kenteken
rondrijdt, was gestrand.
Na wat gesleutel, waarbij iedereen erg behulpzaam was en ijverig met schroeven en moeren en met de meest uiteenlopende adviezen kwam aanzetten, is hij
weer in elkaar gezet.
Op het eind van de middag moesten de vrouwen de mooiste Cobra uitkiezen
aan de hand van een formulier, waarop je je beoordeling van het mooiste uiterlijk, de mooiste motor (?) en de mooiste auto in z’n geheel moest aangeven.
De motor met dat leuke glimmende trommeltje er boven op, scoorde bij mij hoog!
En toen was er de barbecue.
Het één was nog lekkerder dan het andere: vlees, vis, salades, alles in ruime
hoeveelheden en niet te vergeten: volop drank!
Later op de avond trad een ouderwetse rock en roll band op. Ze kwamen aangereden in een oude Cadillac en speelden er boven op.
Lekker swingen!
Op het eind van de avond werd een groot kampvuur gemaakt en tot de kleiende
uurtjes zaten we gezellig er om heen te kletsen en te drinken.
Dick werd hoe langer hoe baldadiger en heeft het volledige meubilair in de vlammen gegooid: gelachen dat we hebben!
De volgende ochtend bijtijds op, want een heerlijk ontbijt met weer warme broodjes en thee en koffie.
Een beetje brak en slaperig zat iedereen in het zonnetje bij te komen.
We keken terug op een heerlijk feest. Zeker voor herhaling vatbaar!
Er is een dvd in wording van het hele gebeuren, dus we kunnen het allemaal nog
eens meemaken.
Bedankt organisatie: jullie hebben uitstekend werk verricht.
Marion Raven (van Dick Vesters)
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SHOWROOM
Een poos geleden was ik op zoek naar een andere motor, en heb daarvoor ook geadverteerd op de cobra-site. Ik heb reeds een andere motor met bak. Er is echter
een probleem, mijn auto staat als 4 cilinder op kenteken, en ik had de moed om
een 6 cilinder aan te schaffen. Gezien de kosten, en problemen die het wijzigen van
kenteken inhouden, zou ik graag mijn 2,8i V6 met bak en aangepaste spruitstukken
met dikke sidepipes willen verkopen en/of ruilen tegen een 2,0 liter DOHCi met 5
bak helemaal compleet met alles er op en er aan, ook het begin van de uitlaat, en
evt de rest, dat zit n.l. ook bij de mijne.
Die van mij komt uit een cobra. Wie
wat weet, of iets voor mij heeft, of wil
ruilen, een andere snelle 4 cilinder ford
mag ook, mail dan even, dan kan ook
ik volgend jaar weer rijden.
Groet van Hans Bolwijn;
h.bolwijn@home.nl of
06-20477721.

Paper Snake 5-2004

9

Cool om te zien.
Cool om in gezien te worden.
Cool om in te rijden.
Cool om in opgepikt te worden.
Cool om te hebben.

In januari 2003 stond er een artikel in Autovisie over de 100 mooiste auto’s, zo’n anderhalf jaar eerder brachten zij de top 100 van de beste sportauto’s aller tijden.
Toen eindigde de Cobra op de tweede plaats, achter de Aston Martin DB4 GT Zagato.
100 maal COOL
Onder dit motto presenteerde het gerenommeerde
Autovisie jaarboek 2005 zich in hun nieuwste uitgave
die afgelopen week bij mij in de bus viel.
Cool is de term die stamt uit een era dat er veel coole
auto’s voortbracht. Voor de jeugdige lezers onder u:
cool is vet. De Top 100 coolste (of vetste) auto’s aller
tijden is voer voor psychologen. Wat de één super
cool acht, vindt de ander een bejaardenbak.
De auto waarmee de één hordes smachtende vrouwen denkt op te pikken, daar wil de ander nog niet
dood in gevonden worden. Deze top 100 werd samengesteld door de redactie van Autovisie, maar
een dergelijke lijst lokt per definitie discussie uit. Op
de redactieburelen woedt hij nog immer en helemaal luwen zal hij wel nooit.
Welnu, de Shelby Cobra 427 uit 1966 eindigde op
de eerste plaats, vóór de Chevrolet Stingray uit
1963 (2), Aston Martin V12 Vanquish uit 2001 (3)
en de Mc Laren F1 uit 1993 (4).
WAAROM? Geen auto straalt zo’n woeste hoeveelheid geweld en sex uit. Voluptueuzer dan Anna Nicole Smith en – daar hoeven we geen doekjes om
te winden – véél sexier. Tegelijkertijd is de Cobra
de belichaming van spierballen, mannelijke natuurlijk.
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Zijn koetswerk is een en al spierbundels, versierd door sidepipes, waar niet alleen
vlammen uitkomen, maar ook een van de beste soundtracks ooit door een automotor geproduceerd.
Met dank aan de zevenliter V8 van Ford. Zoals u weet, of zou moeten weten, heeft
Ford met succes een reïncarnatie van de GT 40 gemaakt, die heet trouwens GT.
Een van die twee auto’s MOET in deze lijst staan (op nummer 10) anders is ie waardeloos.
Ford heeft geprobeerd ook een nieuwe Cobra te maken, die stond begin 2004 op de
Detroit Auto Show. Dat was niks natuurlijk, een Cobra laat zich niet herinterpreteren.
Die was vanaf de eerste seconde precies
goed, volmaakt, onverbeterbaar. Er worden
overigens veel
replica’s van gemaakt,
meer dan van welke
auto ook!!!
Geen punt, imitatie is
immers de mooiste
vorm van vleierij.
FEIT: De slankere 289
met zijn vijfliter V8 was
in wezen een fijnere auto. Hij had iets minder gewicht op de neus en het weggedrag
was daardoor iets minder hairy. De Cobra is afgeleid van een tamelijk nederige Engelse sportauto, de AC Ace. Die had een zescilinder-in-lijn aan boord, geïnspireerd
op een vergelijkbaar blok van BMW. Een fijne motor, maar peanuts vergeleken bij
de vijf- en zevenliters van Ford…
DUS: Sex, Spieren, Geweld. Anna Nicole Smith en John Wayne in één persoonlijkheid verenigd. (Bron: Autovisie)
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SHOWROOM
Te koop aangeboden:

Foto links

Te koop wegens tijdgebrek origineel in Nederland fabrieksgebouwde Dax Cobra
bouwjaar 1991, 1 van de mooiste en snelste van Europa met de volgende specificaties:
- Getuned V8 Chevrolet 5,7l met speciale koppeling en versnellingsbak
- Originele NOS installatie (nooit gebruikt)
- Oliekoeler
- Jaguar assen/ rem/ sperdifferentieel
- SPAX schokbrekers
- Automotor instrumenten
- Beige soft- top + afdekzeil
- Side pipes
- Spaakvelgen
- Groen metallic lak
Originele benzine op kenteken, kortom een wagen van een liefhebber.
Deze wagen is Uniek!
Voor serieuze reacties kunt u bellen naar Ton de Graaf 0165 570627

TE KOOP :

Foto rechts

RAM Cobra
Bouwjaar : 1993
Kilometerstand : 18.000
Kleur : Donker groen metalic
Interieur : zwart leer, grijze vloerbedekking
Motor : Rover 3500 V8
Versnellingsbak : Rover 5 versn. handbak
Brandstof : LPG
Bandenmaat : 295 achter, 255 voor
Vraagprijs € 28.500,Auto verkeert in prima staat en is APK gekeurd tot september 2005.
Informatie via e-mail fransvangemst@wanadoo.nl
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