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
Veiligheidshesje

€ 10,-

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

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
&
Mickel Goossens
Penningmeester@cobraclub.nl
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PAPER SNAKE
HET OFFICIËLE CLUBBLAD
VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND
13e jaargang No.5 oktober 2005

REDACTIONEEL
Eindelijk, we zitten erin. Maar het is niet
helemaal van een leie dakje gegaan maar
nu we het huis tot ons huis hebben bestempeld en alles op z’n plek staat ben je
de mindere dingen alweer vlug vergeten.
Een plezierige verrassing was de vondst
van een smeerput in de garage. Weliswaar is doe volgestort met zand maar als
ik de put nodig heb is die snel leeggehaald. Nu maar weer snel sparen voor de
Cobrfa.

Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057
Voorzitter:
Piet Wijn tel 072-5062429
Voorzitter@cobraclub.nl
Secretaris:
Cor Schiedon tel 0522-470500
Postbus 87
4900 AB Oosterhout
Secretaris@cobraclub.nl
Evenementencoördinator:
Dick Vesters tel 0182-320047
Evenementen@cobraclub.nl

Als gevolg van de verhuizing heeft de uitgifte van de Paper Snake ook wat vertraging opgelopen waarvoor mijn excuses.

Penningmeester:
Mickel Goossens tel 0475-300295
Penningmeester@cobraclub.nl
Redactie:
Mickel Goossens tel 0475-300295
Haverterstraat 87
6104 AP Koningsbosch
Redactie@cobraclub.nl

De onderstaande Copijdata zijn onder
voorbehoud. De definitieve evenementenkalender is nog niet klaar en bij bekendmaking daarvan worden de Copijdata bijgesteld.

Technische commissie:
Gert van Beek tel 0114-635010
Techniek@cobraclub.nl
WWW.COBRACLUB.NL
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,-

Ik wens u een goed sleutelseizoen toe en
tot ziens.
Mickel Goossens

Copijdata Paper Snake voor 2006
Paper Snake 1
13 maart
Paper Snake 2
24 april
Paper Snake 3
5 juni
Paper Snake 4
17 juli
Paper Snake 5
4 september
Paper Snake 6
4 december

*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

Hallo Cobravrienden,
Helaas, het Cobra-seizoen is weer ten einde.
Over het bezoekersaantal op pubmeetings of ritten mogen we dit jaar eigenlijk niet klagen,
uitgezonderd ondergetekende. Naast de Cobra heb ik nog een hobby en dat is de
Formule 1. Dit jaar moest ik regelmatig met een bus vol mede-liefhebbers op pad om de
circuits onveilig te maken. En als klap op de vuurpijl een bezoek aan de Formule 1 in
China. In èèn woord gewéldig.
Het gevolg daarvan is dat u Nel en mij dit jaar dus niet veel heeft gezien maar dat maken
we nog vast goed.
Vergeet u niet om een gaatje in uw agenda vrij te houden voor de jaarlijkse ledenvergadering met na afloop de nieuwjaarsborrel.
Ik wens u allen een mooi sleutelseizoen toe met heel veel slecht weer, zodat we in het
nieuwe Cobra-seizoen toch weer topless kunnen rijden in een wederom verbeterede auto.
Met vriendelijke groeten,
Piet Wijn
Zeeweg 40
1931 VJ Egmond aan Zee
Nederland
℡ +3172-5062429
+31653-750223
+3184-7512556




voorzitter@cobraclub.nl
piet.wijn@quicknet.nl
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EVENEMENTENKALENDER
November/December
25-11 t/m Essen Motor show, Messe Essen, Duitsland;
4-12
www.essen-motorshow.de
10 – 12 Vehikel Auto & Motor (Onderdelenmarkt) Veemarkthallen Utrecht inl.
tel. 030 2258262; www.vehikel.com 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 Dick Vesters Evenementencoördinator.
0182-320047
030-6698655
evenementen@cobraclub.nl
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Cobra dingetjes
Als je wat langer zoekt op het Internet blijkt dat er nog veel andere dingen te vinden
zijn over de Cobra. Het ene heeft meer te maken met het model of merk zelf, andere zaken zijn echt variaties op dit thema.
Hieronder staan diverse dingen die ik gevonden heb, niet iedereen zal alles even
mooi vinden, maar ach, smaken blijven verschillen.
Een normale Cobra is echt geschikt voor twee personen, maar in de USA denken
ze daar toch echt anders over:

Zelfs de bar ontbreekt niet.
Kun je toch met zes man in een
Cobra en iedereen heeft nog
een gordel ook.

Mocht het drinken tijdens het rijden tegen gaan staan dan kun
je altijd nog gebruik maken van deze Cobra barkruk.
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Ook in de UK willen ze graag hun kinderen
meenemen in de Cobra en dit heeft men
zeer netjes opgelost. Alleen de rolbeugel
kan wel eens een probleem zijn.
Als je de zogenaamde buddyseat sluit ziet
men er bijna niets meer van.

In de USA kennen ze ook Custom car uitvoeringen van een Cobra en in dit geval is
men wel, volgens mij, een klein beetje doorgeschoten:

Maar het kan natuurlijk altijd nog erger:
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Terwijl in de UK Gardner Douglas voor Studio-G een G350 bouwt:

Met veel Cobra´s zijn verkeersdrempels
een hel, maar daar heeft deze geen last
van.

Tja, en als je een Cobra wilt bouwen
moet je ook over voldoende tijd
beschikken, want anders eindigt je project zo.

Nu weet ik ook wel dat veel Cobrarijders Jaguar onderdelen gebruiken,
maar doe het dan niet op deze manier:
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Is een echte V8 te duur dan je altijd deze nog op schaal kopen, alleen ik denk dat
je het bedrag (vanaf $ 4495) wat je hieraan uit moet geven beter bij een echte V8
kunt leggen :
Meer info kun je vinden op :
http://www.conleyprecision.com/

Een goedkopere oplossing is er ook, deze modellen zag ik op een jaarmarkt bij ons voor € 40.
Meer info van deze motor en ook Chevy V8’s kun
je vinden op:
https://www.libertyclassics.com/

En een echte liefhebber laat natuurlijk een tatoo
maken op zijn lichaam :

En het 2004 model is ook eindelijk
uitgewerkt. Veel rondingen !
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SCHELDERIT
Zondagochtend 4 september.
Onder een welhaast strakblauwe ochtendhemel wordt om 09:00 uur de cobra gestart. Vandaag is de Cobra club Nederland te gast in Belgie!
Recent hebben een aantal leden van de Belgische Cobra Club deelgenomen aan
een rit in Raamsdonkveer en volgde een tegenuitnodiging, hetgeen zeer opprijs
werd gesteld. Zeker daar onze Zuiderburen een bepaalde reputatie hebben in het
organiseren van "verplaatsingen van pitstop naar pitstop" zoals zij een rondrit plegen te noemen. Deze benaming behoeft dan ook verder weinig uitleg en we
mochten ons melden in een gehucht onder de rook van Antwerpen voor het ontbijt,
jawel!

Een paar knapperige stokbroodjes kaas en hesp (dat is echt iets anders dan ons
waterig hammetje) en een lekkere bak koffie stonden voor ons klaar.
Maartje en ik hadden er inmiddels al een rit van zo'n 80 km door het Zeeuws
Vlaamse land, inclusief doorgang onder de fameuze Westerschelde tunnel, op zitten. Het geluid van de roffelende V8 bij 5000 toeren nog naklinkend in de oren.
Drie nederlandse auto's hadden de uitnodiging
aangegrepen en vulden de 12 Belgische Cobra's aan tot een kleurrijk en luidruchtig lint
achter de BMW Cabrio van Willy. Een nauwkeurige routebeschrijving moest voorkomen dat
we de weg zouden kwijtraken, hetgeen in Belgie normaal gesproken niet zo moeilijk is vanwege een andere wijze van aanduiden van de
richting als wij gewend zijn. Voor een club met
zo'n 32 leden was dit een gemiddelde opkomst
(40%!! dat zou bij ons zo'n 90 auto's zijn!) en
iedereen had er behoorlijk zin in. Het was de
bedoeling niet al te dicht achter elkaar te rijden
en in een "eigen tempo" de uitgezette route te
volgen. Ook in Belgie werkt dat niet en zo bliezen we in 1 streep door de half slaperige, zonovergoten grensdorpjes, tussen Nederland en
Belgie.
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Zoals reeds vermeldt bevonden we ons vlak bij Antwerpen en was deze rit speciaal
uitgezet om de extreme tegenstellingen van deze streek op het netvlies te krijgen.
De eerste "Pitstop"was dan ook bij een bekend en omstreden natuurgebied, Het
Verdronken Land van Saeftinghe. Een door stroomgeulen doorsneden strook langs
de Westerschelde waar vogels en zeekraal elkaar ontmoeten. Wie zich in dit gebied
waagt dient rekening te houden met snel opkomend water, drijfzand, modder en
aanvallende zilvermeeuwen. U bent gewaarschuwd, laarzen en een gids zijn onontbeerlijk.
U kunt zich voorstellen dat deze extreme gevaren en inspanningen ons niet erg
aantrokken, het witbier op het aangrenzende terras echter wel, waarna we nog een
korte rondleiding door het bezoekerscentrum hebben gemaakt. Inmiddels was ook
Aart met z'n Cobra gearriveerd, hij kon meepraten over de Zeeuws Vlaamse gevaren en de Belgische route aanduidingen.

Zo volgden 16 Cobra's de BMW op weg naar Doel. Inderdaad, bekend van de twee
reusachtige "rokende" koeltorens en de bijbehorende kerncentrale. Tegen de blauwe hemel met die witte rook had het nog wel wat, en langs het wegkwijnende dorpje waren vlaggen en bloembakken neergezet zodat het er uitzag alsof koning Albert
zo binnen kon rijden.
Tegenstrijdig was het wel, want 80% van de huisjes in Doel zijn reeds leeg en de
resterende bevolking verzet zich met hand en tand tegen de aanstormende industrieterreinen die als een Tsunamie binnenkort alles zullen vernietigen. Het dorpje
wordt "letterlijk"onder het zand bedolven, waarna nieuwe opslagloodsen en chemische fabrieken het beeld zullen bepalen.
Paper Snake 5-2005 11

Aan de Schelde was plaats besproken in een restaurantje voor de lunch, het was
eigenlijk te warm om buiten te zitten. Dat deed de witte wijn en salades echter prima smaken. Onder veel belangstelling van dagjesmensen en in een grote stofwolk
vervolgden we onze weg naar "de andere zijde van de Schelde" waarvoor een flinke slinger dwars door het immense industrieterrein werd gemaakt en een toltunnel
met bijbehorende V8 galm moest worden genomen.

Wij kennen de uitdrukking "Je komt toch niet uit Lillo?" waarmee wordt bedoeld of je
toch niet gek bent? Deze uitdrukking kennen ze in Belgie niet, maar ze hebben wel
een plaatsje Lillo!
Volledig verzwolgen door de steeds uitbreidende industrieterreinen van Antwerpen,
ligt een oud vestingstadje, met haventje, munitieopslagplaats, 7 restaurants een minuscuul dorpspleintje, 2 antiekzaakjes en 31 inwoners, maar gezellig!
Op kosten van de club mochten we een museum bekijken waar de invloed van water op het gebied werd duidelijk gemaakt, door het warme weer hebben wij dit onderdeel laten schieten en hebben we ons op een bankje onder een boom vermaakt
met de vergezichten over de Schelde en de atmosfeer van een Belgische zondag.
De verplaatsing werd voortgezet over brede dubbelbaans wegen tussen BASF en

meer van dat soort giganten, richting ons einddoel; "De Neus". Zelfs als je daar in je
eentje wilt gaan eten, verdient het aanbeveling te reserveren want het is gewoon
VOL! Ik weet niet waar al die mensen vandaan kwamen, maar het duurde even
voordat we allemaal onze auto's naar tevredenheid hadden geparkeerd. Inmiddels
was het 19:00 uur geworden en begonnen de magen weer te knorren. En dan begrijp je waarom het daar zo druk is, een geweldig restaurantje, waar we bijna niet
weg konden komen.
Paper Snake 5-2005
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Alles bij elkaar een heerlijke dag, hele gezellige mensen, prima organisatie en
waard om nog eens te bezoeken! Hartelijk bedankt Willy!
Groeten aan allemaal,
Maartje en Peter Meijers
Middelburg, NL
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VERSLAG VELUWE/IJSSELDALRIT
Hallo allemaal,
Hier dan een poging van een verslag over de Veluwe-rit. Nadat Aart mij
van station Utrecht had gehaald kwamen we om ong. 10.45u. aan bij van der Valk
in Apeldoorn. De opkomst was redelijk (ca. 10 cobra's + 1 pers.auto), dus een gezellige ploeg. Na de koffie en nadat een paar cobra's nog brandstofdorst hadden
gingen we ca. 11.30u. van start. Het weer was niet bepaald zonnig maar over het
algemeen hebben we redelijk droog gereden. En zelfs bij somber weer is de Veluwe prachtig!! Over mooie binnenwegen reden we via Otterlo noordwaarts naar Elspeet, Vierhouten en Epe. In Emst stonden een paar cobra-fanaten langs de weg te
zwaaien en te joelen die tot hun grote spijt niet meekonden rijden, maar toch even
het geronk van de rij cobra's wilden horen.
Vandaar gingen we zigzaggend langs de mooie IJssel naar Welsum waar een
hapje en drankje genuttigd werd.
Nadat iedereen verzadigd was zakten we verder af langs de IJssel richting Deventer. Er werd ons gewezen dat we speciaal op de"voorgevels"moesten letten!
Nou, die hebben we gezien hoor.......hahahahaha!
Eigenlijk had dat rondje nog een keer gereden moeten worden! Maar
helaas.......... :-))))))))) Via het centrum van Deventer gingen we binnendoor naar
Raalte waar een bezoek werd gebracht aan het Harley Davidson museum. Heel
interessant, zeker voor de heren onder ons. Wat een mooie en oude motorfietsen
stonden daar! Volgens ons had de eigenaar zijn hele ziel en zaligheid daar helemaal ingelegd, want wat kon die man vertellen!!
Het was inmiddels al vrij laat in de middag dus een paar cobra-rijders
haakten af en gingen huiswaarts. De rest (4 cobra's, waaronder wij dus) zijn van
Raalte rustig verder gereden naat Vliegveld Teuge, het eindpunt van de rit.
Daar nog hilariteit om een vliegtuigje dat zonder brandstof stond en
gesleept werd door iemand met een electrische grasmaaier!!! Je moet maar
op het idee komen! Op het terras daar hebben we nog heerlijke warme chocomelk
met slagroom gedronken en kreeg ik (Aart) eindelijk mijn ijsje.
We hadden al zoveel ijs gezien langs de route maar daar reden we lekker
kijkend en smachtend voorbij helaas.
Maar gelukkig is het dan toch nog goed gekomen.( en de pannenkoeken
waren heerlijk)!! Helaas was het de laatste rit van dit jaar maar het is zeker de
moeite waard om het nog eens over te doen!
De Veluwe is groot genoeg, dus Cors en Hanko, volgend jaar weer!!
De Cobra's mogen nu een winterslaap houden zodat ze in April volgend
jaar weer optimaal aanwezig zijn.
Cors en Hanko, bedankt voor deze mooie en gezellige rit en hopelijk zien
we iedereen weer bij de volgende toer of meeting!!!
groetjes en tot............
Aart & Peta.
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Paper Snake 5-2005 15

Paper Snake 5-2005 16

Continental Kit Car Show op 20/21 augustus te Antwerpen
De afgelopen week heb ik nog met enkele leden van de CCN gebeld of zij ook een
bezoek wilden brengen aan deze show in België, zodat we hier gezamenlijk naartoe konden rijden. Helaas bleek dat niet voor iedereen mogelijk, maar uiteindelijk
zijn we toch met een klein groepje richting Antwerpen vertrokken. Twee Cobra’s,
een kamper en twee gewone personenauto’s. Via de A27 en A58 zijn we in Bavel
terecht gekomen, waar we via lokale wegen in de richting van Antwerpen gingen.
Nu is het normaal al een gok of je in België de juiste route kunt vinden, want de verkeersborden staan op andere plaatsen als wij gewend zijn. Hoezo borden op hoge
palen? Borden kunnen gemakkelijk op de grond gezet worden. Tja, dan kun je er
tenminste lekker voorbij rijden. Bovendien bleek dat er ook nog eens enkele omleidingen waren. Gelukkig had één van ons een navigatiesysteem in zijn Cobra en zo
konden we toch een route blijven volgen die naar de juiste bestemming leidde.

Voor mij was het de eerste keer dat ik met flinke regen reed. Ik had dan wel mijn
kap bij me, maar ik wilde mij niet laten kennen. De andere Cobra had namelijk geen
kap.
Of was het misschien de beschamende gedachte aan het feit dat ik de afgelopen week
mijn Cobra met kap heb gepast. Nu ben ik
zelf 1.90 meter en zo’n grote vent in een Cobra met een kap is niet echt een blits gezicht. Met heel erg veel moeite wurmde ik
me in m’n Cobra en ik zat met mijn kruin
strak tegen het dak. Flink onderuit zakken
was ook geen optie, dan zat ik weer met m’n
knieën tegen het dashboard.

Uitstappen bleek nog veel lastiger dan instappen. Het was een complete circusvoorstelling. Het is maar goed dat ik nog
zo slank en lenig ben. Ja, ja...
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Het gekke is met zo’n regenbui, dat je zelf niet echt nat wordt, als je de snelheid
er inhoudt. De ruitenwisser(tjes) deden hun werk naar behoren, alleen had dit op
een bepaald moment echt geen zin meer. Er zit meer regen aan de binnenzijde
van de ruit als de buitenzijde.
En op dat moment komt een passagier echt van pas. Hij/zij heeft nu de taak om
met alle mogelijke middelen de ruit schoon te houden. Vraag wel aan je passagier
of hij een schone zakdoek bij zich heeft, deze komt nu goed van pas. Handdoek,
jas of mouw is ook goed, blijven poetsen! Gelukkig was de bui niet echt lang en
als je dan even doorrijdt en is alles weer snel opgedroogd.
Na enige tijd kwamen we aan bij het terrein waar de show gehouden werd. En nu
komen we meteen bij het enige minpuntje dat ik kon ontdekken. Het pad richting
het terrein, een kleine honderd meter lang, blijkt in zeer slechte staat te zijn. Door
het weer van de afgelopen dagen en de vrachtwagens die het terrein op moesten
ploegen, is het pad veranderd in een kleine modderpoel. De enige tactiek om hier
ongeschonden doorheen te komen is stevig gas geven en vooral niet stoppen (of
anders komt de passagier weer van pas, maar nu om te duwen). In het allerergste
geval zou Willy je eruit moeten trekken, maar dat is volgens mij niemand overkomen.

Eenmaal op het terrein zien we al snel
diverse kitcars: zoals Speedster’s, Lomax, Super Sevens, Le Patron, Midas
etc.
En natuurlijk Cobra’s, in alle soorten, maten, merken, uitvoeringen en kleuren.
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De regenbui waar wij zojuist doorheen waren gereden was ook over het showterrein getrokken, vandaar dat een groot aantal deelnemers hun voertuig hadden
voorzien van een kap.
Na ongeveer een half uurtje kwam de
zon zachtjes door het wolkendek en
gingen bij de meeste deelnemers de
kappen eraf. Eindelijk konden we de
wagens in volle glorie bewonderen.

Binnen in de tent bleek een groot
aantal leveranciers hun zaken te
hebben uitge-stald. Er waren zowel
leveranciers van onderdelen aanwezig, als van kitcars of complete
auto’s.
Ook waren er twee uitgevers van
tijdschriften, waaronder de uitgever
van Cobra Magazine. Dit specifieke
blad over de Cobra ging als een
warm broodje over de tafel, op zondag bleek de totale voor-raad al uitverkocht te zijn.

Enkele bijzondere kitcars: de kits van
True Concept Cars, met hun K1-Attack.
BADaytona met hun Daytona Coupe en
Hawk Cars met hun aluminium Cobra.
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Deze laatste kost dan wel een paar
centen, maar een betere is er niet te
krijgen. Alleen het origineel is beter.

Mocht iemand denken dat ik een tikfoutje
heb gemaakt, nee je leest het goed: De
prijs is echt een slordige € 135.000,=.
Ik weet niet of ze voor deze prijs thuis
afleveren, maar daar kan misschien over
gepraat worden. Gelukkig voor ons, zit
het stuur dan wel links.

Een compleet overzicht met deelnemers kun je vinden op www.kitcar.be.
Na het nuttigen van enkele drankjes en hamburgers is het jammer genoeg alweer
tijd om te vertrekken. Ook deze keer komen we in een regenbui terecht, en ook nu
weer is het een kwestie van doorrijden en doorbijten. Een uurtje later zijn we
thuis, helemaal droog gewaaid.
Ik kan al onze leden aanraden om deze show volgend jaar te bezoeken.
Datum: 19 & 20 augustus 2006.
De sfeer is erg goed, de toegang is gratis en de drankjes en hapjes worden zoals
men dat in België zegt tegen “democratische prijzen” verkocht.

Rocco Jansen
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CCN combineert Cultuur met Avontuur
Eindelijk was het dan zover, zondag 19 juni, de dag dat ik voor het eerst een evenement heb georganiseerd namens de club. Afgelopen nacht bijna niet geslapen,
maar de vraag was of dit nu lag aan de warmte of had ik eerder een nachtmerrie
over alles wat er mis zou kunnen kan gaan!
Het weer kon niet beter, een strak blauwe lucht en de temperatuur was nog aangenaam. De verwachting was dat het vandaag ongeveer 30 graden zou worden,
een record voor dit jaar. De dagen ervoor was ik toch wel nerveus, er waren tot nu
toe nog geen tien aanmeldingen binnen. Dit ondanks mijn verwoede pogingen om
zoveel mogelijk leden enthousiast te krijgen. Namens het bestuur mocht ik de Cobra Club Belgium uitnodigen, zij waren zeer te spreken over dit initiatief.
Ik had er al wel rekening mee gehouden dat er tot het laatste moment nog aanmeldingen zouden komen of dat men zonder aanmelding op zou komen dagen.
Dit laatste was in dit geval geen probleem, omdat dit evenement dit ook toeliet.
Het enige wat mij kon overkomen was dat ik de komende week het restant aan
Biesbosch flappen moest opeten. We begonnen onze dag namelijk met koffie met
een Brabantse Biesboschflap (een enorme appelflap boordevol slagroom). Aangezien ze alleen hier op bestelling worden gemaakt, moest ik exact opgeven hoeveel er nodig waren. Voor de zekerheid had ik de bestelling flink naar boven afgerond.
De laatste dagen kwamen er een groot aantal deelnemers bij en zelfs op zondagochtend kwam ik nog een mail van een
deelnemer. In totaal rijden er nu 22 Cobra´s mee en twee andere open auto´s.
Wat was ik blij dat ik in een opwelling 25
kaarten plus routebeschrijvingen had
voorbereid.
Rond 10:30 kwamen de eerste deelnemers al aan. Het was heerlijk rustig en ik
kon even met mensen van gedachten
wisselen. De rest van de dag was dat
door de drukte niet meer mogelijk. Het is
zoals ze zeggen in de reclame van een
uitzendbureau : “Best wel druk in je eentje”.
Dit is iets wat ik toekomst anders moet
doen, want nu loop ik van de ene naar
de andere plek. Rond 11:00 zijn de
meeste deelnemers gearriveerd, tijd voor
koffie. Hiervoor heeft de Louwman Collection de personeelskantine ter beschikking gesteld, iedereen kan rustig even
zitten en bijkomen van de rit naar Brabant. Dankzij de Biesboschflap konden
de boterhammen in de tas blijven. Er zijn
zelfs deelnemers die 2,5 uur hebben gereden om alleen al te kunnen starten.
Petje af in deze hitte.
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Tijd om de routebeschrijvingen en kaarten
uit te delen. De routebeschrijving is gebaseerd op het rijden met een dagteller. En ja
hoor: dan gebeurt waar ik al bang voor
was. Niet iedereen heeft een dagteller, bij
sommigen werkt niet of de teller werkt niet
correct, of deze geeft geen kilometers aan
maar mijlen!

De routebeschrijving is gelukkig zo
gemaakt dat je eventueel zonder teller kunt rijden mits de bijrijder de juiste instructies geeft. Voor de zekerheid
heb ik bij de plaatselijke VVV een
fietskaart gekocht van het gebied, deze gescand en afgedrukt op A3formaat. Hierop is dan de route door
middel van een tekstmarker ingekleurd. Voor de zekerheid is nog een
A4 toegevoegd met grafische afbeelding van de route incl. snelwegen en hoofdwegen. Het is natuurlijk wel een puzzelrit, maar het is zeker niet de bedoeling om zoekacties op te starten. Op de beschrijving staan dingen zoals (de zeer gehate) verkeersdrempels en andere punten men op moet letten. Zeker verkeersdrempels kunnen voor problemen zorgen,
er zijn er bij die eerder als col voor een tour etappe in aanmerking komen. Gek
word je ervan.
En ja hoor, we hebben geluk. Op het laatste moment zijn op een gedeelte van de
route nog een aantal extra drempels aangelegd. Gelukkig wel van het sinusmodel
en goed aangeduid. Deze kunnen met een aangepaste
snelheid genomen worden, zonder dat je het gevoel hebt dat je auto in tweeën
breekt.
Rond 11:45 uur vertrekken de eerste deelnemers
voor de puzzelrit, enkelen besluiten om in kleine
groepjes de route te gaan rijden. Dit kan wat problemen veroorzaken. Op diverse punten is de
weg vrij smal en omdat het vaderdag is zijn er
veel fietsers onderweg. Gezamenlijk rijden is dus
niet
mogelijk,
maar dit vinden
de meeste Cobra-rijders geen
probleem.
Rond 12:30 vertrekken de laatste deelnemers,
eindelijk even rust. En ja, wat doe je dan als eenzame organisator? Je geeft de kamelen wat aandacht.
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De route gaat via Hank door de Brabantse Biesbosch richting Nieuwendijk, Werkendam, Sleeuwijk, Woudrichem, Rijswijk, Andel, Veen, Wijk en
Aalburg, Heesbeen, Doeveren, Waspik en terug
naar Raamsdonksveer. In het totaal is de rit ongeveer 75 km.
Er word gereden door polders, over dijkwegen,
door oude dorpjes, langs prachtige boerderijen,
over bruggen en langs de rivieren.
Het gedeelte bij Doeveren is echt
prachtig, omdat men op de dijk door
een bomenhaag rijdt. De bomen staan
links en rechts van de weg en vormen
in deze tijd van het jaar een overkapping van de weg., het licht lijkt er bijna
magisch. Aan het einde van deze laan,
ligt een oude sluis, waar een groot aantal bochten naar links en rechts op zeer
korte afstand genomen moeten worden.
Een collega van mij is hier aanwezig.
Hij heeft deze dag vrijgehouden om
prachtige foto´s van de deelnemers te
maken. Frans, nog heel erg bedankt
hiervoor.
Ik moet er wel even bij vermelden dat zonder de hulp van Gerard Quaytaal en
Yge Pars de route niet tot stand was gekomen. Zij hebben mij met raad en daad
bijgestaan en kwamen met gouden tips. Zelf hebben ze de route meegereden en
hun uiterste best gedaan een scherpe tijd neer te zetten.
Terwijl ik sta te wachten op nieuws van de doorkomst van de eerste deelnemer bij de sluis, komen bij de Louwman Collection Huub Linnenbank
van Cobra Art en Ton van der Vleuten van Artcar
aan. Zij zorgen, samen met de Louwman Collection, voor het culturele gedeelte van deze dag.
Huub maakt schitterende tekeningen/schilderijen
van Cobra´s gemaakt en Ton maakt sculpturen
van diverse auto´s, waaronder de Cobra. Een genot om naar
te kijken.

Met medewerking van het museum, mogen
ze de entree van het museum benutten om
hun kunstwerken uit te stallen. Het is er heerlijk koel, want de temperatuur is buiten inmiddels verre van aangenaam.
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De fotograaf belt dat de eerste deelnemers
doorgekomen zijn bij de sluis en dat zij met een
minuut of twintig aan zullen komen in Raamsdonksveer. Van een groot aantal deelnemers
zijn foto´s gemaakt bij deze sluis, maar niet alle
deelnemers zijn langsgekomen. Op een bepaald moment missen we nog een tiental deelnemers, waaronder de vijf collega’s uit België.

We worden toch wat ongerust, er zal toch
niets met onze buitenlandse gasten zijn gebeurd? Maar nee, bij aankomst weten andere deelnemers te vertellen dat deze, samen
met een aantal Nederlanders een extra pitsstop(s) hebben gemaakt onderweg. Hm,
zouden de Cobra’s oververhit zijn geraakt of
de bestuurders? Tja, wat is er ook mooier
dan op zo’n prachtige dag op een terrasje
aan het water te verbroederen. Op een warme dag als deze moet zowel de wagen als de bestuurder en bijrijder (en hond) op
z’n tijd afkoelen. Onze deelnemers hadden dit heel goed in de gaten.
Rond 13:30 uur komen de eerste deelnemers
weer aan bij het museum en ze geven aan dat
zij genoten hebben. Ondanks alle inspanningen, bevatte de routebeschrijving aan het einde toch een klein foutje, maar voor sommigen
was dit een goede gelegenheid om te tanken.
Enkele deelnemers hebben zoals wij dat hier
dan zeggen: “Een rooie kop”.
De zweetdruppels staan op hun voorhoofd en
andere lichaamsdelen zijn goed gekleurd door
de zon. Een aantal deelnemers zet direct hun
motorkap open bij aankomst, zodat de motor ook zijn warmte kwijt kan.
Om 14:00 uur gaan de eerste deelnemers het museum in. Niet alleen leuk en
leerzaam, maar ook heerlijk koel. Dankzij het bestuur, mogen de leden ook hier
nog wat drinken. Onze fotograaf komt weer binnen. Ietwat verhit, want hij heeft nu
al geruime tijd in de brandende zon gezeten.
Onderweg heeft hij nog wat plaatjes geschoten, voor de sfeerimpressie. Ook het
tunneltje werd op de foto gezet, een perfect punt om het geluid van je Cobra te
kunnen horen. Het is ongeveer 30 meter
lang, 2.20 meter hoog en ongeveer 4
meter breed, en het geluid weerkaatst
prima. Geen route is compleet zonder
een tunneltje, nietwaar?
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SHOWROOM
Gezocht: chromen bumperrozetten voor de voorbumper. Arthur Kolks,
akolks2@hotmail.com
Vriendelijke groet,
Arthur Kolks
Ik heb een nieuwe sidepipes uitlaat kit te koop voor een chevy 350
2 x header packing set
2 x Corvette headers
2 x header adaptors voor 2.5 inch pipe
2 x 2.5 inch pipes met 110 graden bocht aprox 1 meter lang
2 x pipe adaptors van 2.5 inch pijp tot Factory 5 flenzen.
2 x Factory 5 sidepipes mild staal met ceramische coating
Kompleet met boujes en moertjes
Heeft mij gekost meer dan €1.100
Spulletjes bij Gert de Beer in Hilversum
Meer info Bob Swift Tel: 0725814470 Mob 0527-057953
Bedankt,
Bob
Hallo Ik heb een complete Rover 3500 V8 te koop.(Komt uit mijn Cobra)
Het is een injectie zonder inspuitpomp of kabelboom omdat dit blok op gas loopt.
Inklusief:
El.ontsteking, dynamo, startmotor, 5 gang versnellingbak, gasinstallatie, gas tank
enz.
Ik heb het blok op een bok gezet en aangesloten, hij is lopend te bewonderen!
Tel:+31-(0)6 18299790
Mail:m_goossens@planet.nl
Marcel Goossens
Schinkelstraat 23
NL-6444 AC Brunssum
Tel: +31(0)45 5258187
Mob.+31(0)6 18299790
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