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Paper Snake

Redactioneel

HET OFFICIËLE CLUBBLAD
VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND

Spannend, de eerste pubmeeting van het jaar
staat weer voor de deur en ook voor het eerst
op de nieuwe locatie. Mits het mooi weer is
ben ik van de partij. Zie verderop in de Paper
Snake voor nadere informatie.

14e jaargang No.1 april 2006
Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057
Voorzitter:
Piet Wijn
Voorzitter@cobraclub.nl

tel 072-5062429

Secretaris:
Cor Schiedon
Postbus 87
4900 AB Oosterhout
Secretaris@cobraclub.nl

Ik wil u om een gunst vragen.
Ons ledenbestand is sterk verouderd en we willen deze dan ook weer zo ver mogelijk up to
date maken. Kunt u uw actuele gegevens doorgeven? Dit kunt u doen op 2 manieren.
Op onze website www.cobraclub.nl drukt u op
de knop “de club”, vervolgens drukt u op de
knop “lidmaatschap”. Dan ziet u bovenaan een
knop “wijzigen”. Daar kunt u alle actuele gegevens invullen. De tweede manier is een mail
sturen naar redactie@cobraclub.nl.
Zodoende kan ik de ledenlijst bijwerken en dan
heeft u er ook weer plezier van.

tel 0522-470500

Evenementencoördinator:
Dick Vesters
Evenementen@cobraclub.nl

tel 0182-320047

Penningmeester:
Mickel Goossens
Penningmeester@cobraclub.nl

tel 0475-300295

Redactie:
Mickel Goossens
Haverterstraat 87
6104 AP Koningsbosch
Redactie@cobraclub.nl

tel 0475-300295

Technische commissie:
Gert van Beek
Techniek@cobraclub.nl

tel 0114-635010

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,-

*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/witadvertentie
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.
Big Daddy’s Bar-Restaurant
Symfonielaan 3
Nieuwegein
tel. 030-6300177
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Zoals besproken op de jaarvergadering willen
we gaan beginnen met de rubriek “Cobrabezitter van de maand”. Deze maand begin ik
met een voorbeeld van mijzelf. Cobralid van de
maand. Geen cobra wel lid. Het zou niet moeten kunnen!!
Wie heeft er nog ritten in de PC zitten voor
mij? Ik ben naast de CCN ook nog lid van de
ZZR-club (motorclub) en die heeft ook behoefte aan ritten. Als iemand iets heeft dan graag
mailen naar redactie@cobraclub.nl
Zoals u zult zien is er het een en ander veranderd aan/in de Paper Snake. Ander lettertype,
op 1 pagina een kolommenopmaak, andere
koppen. Ik wil graag uw mening horen over
deze veranderingen.
Mickel Goossens
Copijdata voor 2006
Paper Snake 2
Paper Snake 3
Paper Snake 4
Paper Snake 5
Paper Snake 6

24 april
5 juni
17 juli
4 september
4 december

P(r)ietpraat

Hallo Cobravrienden,
De kop is er weer af, na een enerverende ledenvergadering, weten we ongeveer wat de,
daar aanwezige leden willen, maar wij, als
bestuur, willen ook graag van de niet aanwezige leden wat er van ons wordt verwacht.
Vandaar dat we met deze Papersnake een enquêteformulier hebben bijgevoegd (ja nu
wel!) om van iedereen te horen wat er leeft
onder de leden. Ook wordt hier een emailadres gevraagd (als u dat heeft) om onze administratie up to date te houden en snel te
kunnen reageren op mededelingen vanuit het
bestuur.
Het uitgebreide verslag van de ledenvergadering treft u ook aan in dit blad.
Vervolgens kan ik u melden dat we weer een
goed initiatief hebben van een Cobralid, n.l.
Gert de Beer heeft het plan opgevat om een
echt Cobra home te maken van zijn werkplaats. Iedere eerste donderdag van de maand
bent u daar welkom in Hilversum, u ontmoet
daar gelijkgestemde mensen die natuurlijk
over Cobra’s praten en wat dies meer zij, onder het genot van een kopje koffie en/of
drankje, ik zou zeggen ga er eens heen, het is
beslist de moeite waard.
Verder wil ik het Cobra forum gelukwensen
met de duizendste poster op hun website, geweldig!
De evenementen die wij in petto hebben,
liegen er in ieder geval niet om, diverse ritten
worden er georganiseerd en bijeenkomsten,
de eerste Pubmeeting is op 2 april a.s.
Op 23 april de Club Special Zandvoort. Jouw
kans om op het circuit te rijden! € 10 (CCN
gesponsord) Plaats voor 10 Recreatie en 4
Snel. Deelnemers en meerijders opgeven bij
evenementen@cobraclub.nl Zie ook
www.clubspecials.nl, allereerst het is GEEN
wedstrijd. Ieder rijdt zijn eigen tempo. Ten
tweede de regels voor deze dag zijn simpel,

NIET inhalen in de bocht en elkaar de ruimte
geven. Ten derde grijpen baancommissarissen
in als het fout dreigt te gaan en worden de
`foute` rijders naar de kant gedirigeerd.
Kijk verderop maar op de evenementenkalender, of anders op de website:
www.cobraclub.nl
Verder is onze evenementencoördinator nog
bezig om een rijvaardigheidstraining van de
grond te krijgen om voor Cobra bezitters hun
auto beter onder controle te krijgen.
Bezoek ook eens onze pubmeetings, (elke eerste zondag van de maand) tegenwoordig op
een nieuwe locatie, te weten Big Daddy’s,
Symfonielaan 3, 3438EX, Nieuwegein, 0306300177; afslag 16 “Nieuwegein” op snelweg
Den Haag/Utrecht zie ook
www.bigdaddys.nl/index.php, je ontmoet daar
ook gelijkgestemde mensen, waar je eventueel
onder het genot van een glaasje over van alles
kan praten, echt een aanrader!
Terwijl ik dit zit te schrijven presenteert Piet
Paulusma het weer, vanaf het weekend
sneeuwbuien, met afwisselend een zonnetje!!!! Kortom het wordt weer (bijna) Cobraweer!
Ik wens u allen een mooi Cobraseizoen toe
met heel veel mooi weer, zodat wij nog meer
topless kunnen rijden.

Met vriendelijke groeten,
Piet Wijn
Zeeweg 40
1931 VJ Egmond aan Zee
Nederland
℡ +3172-5062429
ª +31653-750223
+3184-7512556

voorzitter@cobraclub.nl

piet.wijn@quicknet.nl
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Cobrarit
21 mei 2006: Veluwe Tourrit
Belofte maakt schuld: Nadat wij eind vorig jaar een eerste keer een tourrit hadden georganiseerd hebben we beloofd dit nog een keer te doen. Het was vorig jaar erg kort dag tussen
de bekendmaking van de rit en de rit zelf. Een aantal rijders kon de agenda niet meer leegmaken. Nu weet iedereen het ruim van tevoren en verwachten we een flinke opkomst.
We hebben erg positieve reacties gehad op het rijden door de binnenlanden van de Veluwe. Vaak overheerste de boslucht boven de benzinedampen. Er waren Cobra-rijders die
met ontwenningsverschijnselen tijdens de lunch aan de uitlaat moesten hangen voor een
shotje benzinedamp.
We zullen ook deze keer diep in de Veluwe doordringen met onze snakes. Verwacht kleine bochtige weggetjes met wildroosters, veeeel bomen en misschien een ijscokraam (jawel
Peta en Aart, mogelijk stoppen we deze keer wel bij een ijscokraam...)
Het gebied is erg mooi en heel gevarieerd. We rijden over kleine weggetjes door bossen,
over de hei, door fraai agrarisch gebied en rustieke kleine dorpskernen.
We lunchen op een fraaie locatie en eindigen op tijd, omdat waarschijnlijk net als vorig
jaar een aantal rijders op tijd naar huis moet. We sluiten af in een gelegenheid waar je een
drankje en/of een hapje kan nuttigen.
Het weer eind mei is meestal wel goed, maar garanties op dit gebied kunnen ze in het oosten ook niet geven. Neem voor de zekerheid de zonnebrand mee.
We zitten iets aan de oostkant van het centrum van ons land. Voor de meesten zal dit goed
bereikbaar zijn.
We verzamelen op 21 mei vanaf 10.00 uur bij Motel Van der Valk direct gelegen aan de
A1 bij afslag 19 Hoenderloo / Apeldoorn West. Zowel vanuit het westen als het oosten
van het land is dit makkelijk en snel te bereiken. Wie vanuit het noorden of zuiden komt,
rijdt waarschijnlijk het snelst via de A50 naar knooppunt Beekbergen bij Apeldoorn. Rij
daar richting Utrecht/Amersfoort de A1 op en na een paar kilometer ben je bij afslag 19.
Vlakbij het Motel kan worden getankt.
Om 11.00 uur vertrekken we en aan het eind van de middag om ongeveer 16.00 uur eindigt het officiële deel.
Aanmelden vooraf (met een slag om de arm vanwege het weer) wordt gewaardeerd, maar
is niet persé nodig. Als je vragen hebt, kun je ons bereiken op onderstaande telefoonnummers en emailadressen.
Graag tot ziens op de 21e mei,
Cors Snijders,
bereikbaar via 055-3600716, 06-22378936 of cors.snijders@xs4all.nl
Hanko Liefers,
bereikbaar via 055-3666923, 06-20422776 of hankoliefers@wanadoo.nl
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Evenementenkalender

April
2

6-9
23

Mei
7

14
14

21
Juni
4

18
23-25
Juli
2

7-9
7-9
16

16

Pubmeeting Seizoensopening bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur
Symfonielaan 3, 3438EX Nieuwegein, 030-6300177; afslag 16
“Nieuwegein” op snelweg Den Haag/Utrecht
zie ook www.bigdaddys.nl/index.php
Techno Classica, een absolute aanrader. Messe Essen Duitsland;
www.siha.de
ClubSpecial Zandvoort. Jouw kans om op het circuit te rijden ! € 10
(CCN gesponsord) Plaats voor 10 Recreatie en 4 Snel.
Deelnemers en meerijders opgeven bij evenementen@cobraclub.nl
Zie ook www.clubspecials.nl
Pubmeeting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur
Symfonielaan 3, 3438EX Nieuwegein, 030-6300177; afslag 16
“Nieuwegein” op snelweg Den Haag/Utrecht
Cabrio & Roadster beurs in Expo center, Meidoornkade Houten.
Zie www.vhm-events.com
Kattekentocht recreatieve tocht langs de grens van NL en Be met
eetmogelijkheid. VOORinschrijving verplicht. info Jmols@pandora.be
Oldtimershow inclusief toerrit. Start in Best.
Vooraf opgeven bij tel. 0499-310181 of info@toonvertier.nl
CCN Toerrit door Cors Snijders en Hanko Liefers
055-3600716, 06-22378936 of cors.snijders@xs4all.nl
Pubmeeting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur
Symfonielaan 3, 3438EX Nieuwegein, 030-6300177; afslag 16
“Nieuwegein” op snelweg Den Haag/Utrecht
CCN Toerrit “Cultuur en avontuur”
Rocco Jansen (rocco@argo-admin.com) tel +31 (0)162 517740
Oldtimer Festival, Nürburgring Duitsland. http://www.nuerburgring.de
Pubmeeting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur
Symfonielaan 3, 3438EX Nieuwegein, 030-6300177; afslag 16
“Nieuwegein” op snelweg Den Haag/Utrecht
Goodwood Festival of Speed – Goodwood, W Sussex, England
A must for classic & speed liefhebbers ! Zie www.goodwood.co.uk
Le Mans Classic; need I say more !! www.lemansclassic.com
ClubSpecial Zandvoort. Jouw kans om op het circuit te rijden ! € 10
(CCN gesponsord) Plaats voor 10 Recreatie en 4 Snel. Deelnemers
opgeven bij evenementen@cobraclub.nl
Zie ook www.clubspecials.nl
CCN toerrit Zeeland door Peter Meijers uit Middelburg
Paper Snake 1-2006
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Augustus
5-6
Continental Kitcar show in Schegel 48, Zandhoven, België. Follow the
signs from exit 20 of the E34, or exit 19 of the E313 motorways.
6
Pubmeeting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur
Symfonielaan 3, 3438EX Nieuwegein, 030-6300177; afslag 16
“Nieuwegein” op snelweg Den Haag/Utrecht
11-13
Oldtimer Grand Prix, Nürburgring Duitsland. http://www.nuerburgring.de
20
CCN Toerrit door Albert Vooren
25-27
Vehikel Auto & Motor Veemarkthallen Utrecht inl. tel. 030 2258262;
www.vehikel.com
September
1-3
Goodwood Revival Meeting – Goodwood, England. Een must voor de
classic liefhebber. Zie http://www.goodwood.co.uk/revival/
1-4
Grand Annual Tourtocht . Prachtig !.
zie http://www.xs4all.nl/~i2mp/html/nieuws.html
3
Pubmeeting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur
Symfonielaan 3, 3438EX Nieuwegein, 030-6300177; afslag 16
“Nieuwegein” op snelweg Den Haag/Utrecht
17
Oldtimerdag Alphen a/d Rijn; www.ritzsite.net/otdalphen
18
Tourrit CCN Ben Schoutsen
??
Merkendag Zandvoort. Jouw kans om op het circuit te rijden ! € 20
Plaats voor 10 deelnemers opgeven bij evenementen@cobraclub.nl
29/09ADAC NÜRBURGRING CLASSIC, incl CobraClub Duitsland, aanrader !!
1-10
Zie http://www.adac-nuerburgring-classic.de/adac_deutsch/index.html
Oktober
1

Pubmeeting Seizoenssluiting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur
Symfonielaan 3, 3438EX Nieuwegein, 030-6300177; afslag 16
“Nieuwegein” op snelweg Den Haag/Utrecht

November/December
24/11Essen Motor show, Messe Essen, Duitsland; www.essen-motorshow.de
3-12
8-10
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
ª 030-6698655
evenementen@cobraclub.nl
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Bestuursmededeling
Notulen ALV 29 januari 2006
Opening door voorzitter Piet Wijn
Piet heet iedereen van harte welkom en legt uit dat deze vergadering een andere opzet heeft dan gebruikelijk, mede naar aanleiding van de uitlatingen van enkele leden
op het cobra forum. Cors Snijders krijgt het woord en hij legt uit wat het doel van het
in december 2005 opgezette cobra forum is, nl. een digitale ontmoetingsplaats te zijn
voor cobra liefhebbers. Cors gaf o.a. aan dat er ruim 650 berichten in 2 maanden waren geplaatst op het cobra forum en dat er vanaf februari 2006 op elke eerste donderdag van de maand ‘s avonds een open bijeenkomst voor cobra leden is bij Gert de
Beer in Hilversum. Na deze uitleg over het cobra forum geeft Piet het woord aan
Gert van Beek.
Presentatie door Gert van Beek en Piert Wijn
Gert legt in zijn voorwoord uit dat de sheets een samenvatting tonen van de vele uitlatingen die enkele leden hebben geplaatst op het cobra forum en dat deze
(technische) vragen, opmerkingen en klachten serieus zijn opgepakt door het CCNbestuur en dat na deze presentatie een discussie mogelijkheid is om van gedachten te
wisselen.
Ook gaf Gert aan dat de specifieke technische vragen door een te vormen evaluatie
team moeten worden geïnventariseerd en dat dit team daarna als intermediair zal
opereren tussen de leden en het bestuur.
Er zijn voor dit technische evaluatieteam 4 personen gewenst, dus vraagt Gert aan de
aanwezigen om zich te melden. Na wat discussie melden zich drie personen, t.w.
Maarten Poot; Nico Al en Geward van Dort die samen met Gert op korte termijn bij
elkaar zullen komen.
Hierna worden door Piet Wijn de presentatiesheets behandeld. Een samenvatting van
deze presentatie treft u in deze Papersnake aan, alsook de presentatie sheets.
Discussie n.a.v. de presentatie
In de discussie gaven diverse personen hun mening, visie en stellingen.
Deze zijn o.a.:
de sheets geven veel informatie,
verdeel de CCN activiteiten t.b.v. de techneuten, rijders en feestbeesten,
regel bezoeken bij cobra-leveranciers,
organiseer thema-pubmeetings,
eigen initiatieven worden facilitair ondersteund door het CCN-bestuur,
hou pubmeetings op een vaste dag per maand,
duidelijkere herkenbaarheid van het bestuur bij pubmeetings,
organiseer een “meerijdag” voor (potentiële) leden die nog geen cobra hebben,
een update van de e-mail adressen van de leden is noodzakelijk om effectief te
communiceren m.b.t. de organisatie van ritten en pubmeetings.
handhaaf papieren versie van de Papersnake en zet oude versies en technische zaken
digitaal op de CCN-website.
Na een stemming over de nieuwe pubmeeting locatie werd voor Big Daddy’s te
Nieuwegein gekozen.
Paper Snake 1-2006
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Rondvraag
Ledenlijst inclusief alle cobra gegevens (zonder kenteken vermelding) meesturen
met de eerstvolgende Papersnake, (Piet melde aan de aanwezigen dat de huidige lijst
sterk verouderd is en alleen ge-update kan worden als de leden wijzigingen
doorgeven, wat tot op heden niet gebeurt.)
Wijzigingsformulieren op de website plaatsen en/of toezenden,
Verslag van de ALV met presentatiesheets ook in de eerstvolgende Papersnake,
Enquête formulier eveneens in de eerstvolgende Papersnake,
Voor de volgende ALV in 2007 zorgen dat de vergaderstukken geplaatst zijn op de
website, inclusief eventuele budget voorstellen,
Er is een uitleg nodig van de besproken items rond het cobra forum en de presentatie
sheets voor de niet aanwezige leden,
Quapa biedt aan om een merkendag te organiseren, zodat de verschillen te zien zijn
van de diverse cobra’s.
Pauze

Bestuursverslag 2005
Evenementen
Dick Vesters geeft een korte impressie van de cobra evenementen uit 2005 en geeft
aan dat dit jaar alleen bij voldoende deelnemers een “Zandvoortdag” wordt
georganiseerd, evenals een pro-drive training (waarbij minimaal 8 cobra’s en
bestuurders zijn nodig om een eigen “clubtraining” te krijgen) en een
“Nurburgring-Nordschleife” dag.
De diverse toerritten in Nederland worden in samenwerking met enthousiaste leden
over het clubseizoen verdeeld en zullen in de evenementen agenda 2006 worden
vermeld.
Uit de zaal kwam het verzoek om voor risicovolle evenementen te zorgen voor een
autoambulance als “thuisbrenger”.
Technische commissie
Gert van Beek geeft aan dat in de presentatie en zijn voorwoord genoeg is gezegd
over de technische items die in 2005 naar voren kwamen en dat de voortgang van de
Technische Commissie in 2006 is gewaarborgd met de vandaag aangemelde 3
nieuwe leden.
Redactie Paper Snake
Mickel Goossens geeft wederom aan dat het alweer het 6e jaar is dat steeds dezelfde
personen stukjes schrijven en dus de Papersnake maken. Hij verzoekt aan de
aanwezigen om meer eigen inbreng van de leden zelf, waarop uit de zaal de
suggestie werd gegeven om tijdens een evenement door degene die het organiseert
vooraf aan een persoon te vragen een stukje te schrijven over dat evenement.
Het bestuur vind dit een goed voorstel en zal dit aan de betrokkenen doorgeven.
Ook werd vanuit de zaal gevraagd om ervoor te zorgen dat de cover van de
Papersnake met de kunstzinnige cobra voorstellingen gehandhaafd blijft.
Ook werd verzocht om in de Papersnake het item “de cobra bezitter van de maand”
in te stellen.
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Financiën en verslag kascontrolecommissie boekjaar 2005
Mickel Goossens geeft een korte toelichting op de financiële stukken en geeft
antwoord op de vragen vanuit de zaal. De kascontrolecommissie, zijnde Carlos
Hontoria en Luuk de Boer, doen verslag van hun positieve controle bevindingen en
verzoeken de leden decharge te verlenen aan het bestuur voor het boekjaar 2005,
aldus geschiedde waarna de voorzitter de leden en de kascontrole commissie
daarvoor bedankte.
Benoeming kascontrolecommissie 2006
Carlos Hontoria staat zijn controlefunctie af en na de vraag van de voorzitter voor
een nieuwe persoon meld zich Peter Meijers. Na instemming van de leden is de
kascontrole commissie voor het boekjaar 2006 gevormd door Peter Meijers en
Luuk de Boer.
Begroting 2006
Mickel Goossens geeft aan dat het huidige aantal leden 243 is en dat er op 29 januari
2006 slechts 170 leden hun contributie voor 2006 hebben betaald.
De begroting voor dit boekjaar is samengesteld uit de resultaten van 2005, waarbij
uitgegaan wordt van hetzelfde aantal leden.
Uit de zaal werd gevraagd om reserveringen te doen voor moeilijke tijden, zodat bij
tegenvallende resultaten de club minimaal 1 jaar financieel kan rondkomen. Dit
voorstel werd door het bestuur overgenomen, waarna de leden hun goedkeuring
gaven aan de begroting voor 2006.

Afsluiting
Piet Wijn sloot de vergadering onder dankzegging van de inbreng van de aanwezige
leden en gaf aan dat het bestuur tijdig voor de ALV in 2007 een rooster van aftreden
bekend zal maken. Statutair is bepaald dat na 6 jaar invulling van een bestuursfunctie
de functie openstaat voor nieuwe kandidaten en dat het huidige bestuurslid zich
wederom kandidaat mag stellen. Ook wenste hij de Technische Commissie in de
nieuwe opzet veel succes toe en gaf aan dat Jelle Schalk om privé redenen uit de
Technische Commissie is gestapt en bedankte hem voor zijn inbreng en technische
kennis in de afgelopen jaren.

Paper Snake 1-2006
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K a s c o n t r o l e

C o b r a

C l u b

Kascommissie : Luuk de Boer, Carlos Hontoria

c o m m i s s i e

N e d e r l a n d
Restaurant : Mercure - Rosmalen
Datum : donderdag 20 januari 2006

Betreft : Verslag kascontrole 2005
Dit jaar zijn wij samen gekomen in Rosmalen. Omdat dit niet de eerste keer was voor Mickel had hij de boekhouding perfect bijgewerkt en direct daarbij de dubbele controles verwerkt. Dit maakte onze controle dan ook minder intensief als sommige jaren en een stuk gemakkelijker. Nadat wij een aantal steek proeven hadden genomen en alles perfect in orde
was zijn wij verder gegaan met de verlies en winst rekening om daarna af te sluiten met het
uiteindelijke bank saldo. Na wat kleine aanpassingen in het uiteindelijke overzicht hebben
wij de begroting bekeken voor komend jaar.
De kascommissie adviseert hierbij de Cobra Club Nederland leden de jaarrekening en de
verantwoording over het boekjaar 2005 goed te keuren en daarmee het bestuur te ontheffen
van haar aansprakelijkheid voor in het verstreken jaar gevoerde beheer.
Door de perfecte voorbereiding van Mickel hadden wij genoeg tijd over om uitgebreid over
afgelopen cobra jaar en de nieuwe ontwikkelingen op internet te hebben.
Rond 00:00 uur was echt alles af en zijn wij het koude weer gaan trotseren.
Met vriendelijke groet,
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Op de afgelopen jaarvergadering heeft het bestuur naar aanleiding van uitlatingen op het
nieuwe Cobraforum een powerpointpresentatie gehouden. Dit om inzichtelijk te krijgen wat
er leeft bij de leden en binnen de club.
De presentatie omvatte een aantal uitspraken die gedaan waren door deelnemers aan het forum op het besloten gedeelte wat alleen toegankelijk is voor leden van de CCN. Tevens werden hier vragen over gesteld en mogelijke oplossingen voorgesteld.
Een van de uitkomsten is dat er een nieuwe commissie is opgezet die gaat inventariseren of
er behoefte is aan bepaalde faciliteiten op technisch gebied. Hierbij denken we aan aanschaf
van speciaal gereedschap t.b.v. leden of sleutelplaats(en), ook zou eventueel speciale documentatie onderwerp van het onderzoek kunnen zijn.
De eindresultaten van dit onderzoek zullen worden aangeboden aan het bestuur. Op de volgende jaarvergadering zullen hierover door de leden definitieve beslissingen kunnen worden
genomen door middel van stemming.
Ook worden eerder verschenen artikelen uit de voorgaande jaren papersnake die actualiteitswaarde hebben ( meestal technische artikelen) op de clubsite geplaatst, dit neemt even
tijd omdat er bepaalde formats omgezet moeten worden. De bedoeling is dat deze artikelen
beschikbaar komen in PDF formaat.
Er was reeds een enquête aangekondigd door het bestuur, die echter nu wat uitgebreid is
omdat we heel graag willen weten wat de meestal zwijgende meerderheid van allerlei zaken
vindt. Op onze clubsite www.cobraclub.nl komt een formulier wat u online in kunt vullen.
Mocht u in het kader van het technische deel vragen of suggesties hebben dan kunt u hiermee altijd terecht bij Gert van Beek, cobratc@gmail.com of techniek@cobraclub.nl ook
kunt u hem bellen op de volgende nummers 0114-635010 of 0654-305724

Cobralia
Zoals u hebt gemerkt is de plaats van de Cobralia veranderd.
Geen foto’s meer, alleen een opsomming van de producten die we nog in de aanbieding hebben met de prijs erbij. Op onze website staan de foto’s nog wel en daar kunt u ze ook bestellen. Natuurlijk kunt u ook bestellen via het emailadres voorzitter@cobraclub.nl en penningmeester@cobraclub.nl
Paraplu
Wekkers
Lampjes
Puzzels
Vest
Wall plates

10,00
10,00
5,00
20,00
5,00
35,00

Bij het totaalbedrag komt € 3,50 verzendkosten bij.
U kunt het geld overmaken op rekeningnummer 52.21.32.057 tnv Cobra Club Nederland.
De artikelen worden verzonden als het geld is gestort op de rekening.
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Pubmeetings 2006
In de afgelopen jaren vonden onze pubmeetings op de 1ste zondag van de maand (april t/m
oktober) altijd plaats bij La Place in Laren. Deze locatie is helaas ook ontdekt door anderen,
vooral door de wandelaars die van de prachtige hei willen genieten, met als gevolg dat het
hier erg druk kan zijn. Hierdoor wilde niet iedereen meer met zijn Cobra naar deze locatie
komen, de vele bezoekers komen soms wel erg dicht bij de auto’s en parkeren is moeilijk.
Tijdens de afgelopen ledenvergadering is daarom besloten op zoek te gaan naar een andere
locatie, die natuurlijk wel aan een aantal eisen moet voldoen:
-1
-2
-3
-4

Goede bereikbaarheid
Voldoende parkeergelegenheid
Aanwezigheid van een buitenterras met zicht op onze Cobra´s
En autominded zijn

Er zijn diverse locaties genoemd en uiteindelijk is er gekozen voor Big Daddy´s Roadhouse
Bar & Restaurant in Nieuwegein. Diverse motor- en autoclubs hebben hier al hun thuisbasis,
zoals Corvette Club, USA Custom & Car Club en Ford Fullsize Club.
Op hun website staat de volgende tekst: & BIKES
Het geluid van brullende V8's en stampende V-twins klinkt ons als muziek in de oren. Mede
dankzij ons enorme parkeerterrein (2.000 gratis parkeerplaatsen!) en de goede bereikbaarheid in het hart van Nederland is Big Daddy's een bekend trefpunt van motorrijders en autoliefhebbers. We hebben dan ook regelmatig meetings, toerritten en treffens te gast. Leuk om
aan deel te nemen maar zeker ook om naar te kijken en te luisteren.

12
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De locatie zelf is zeer eenvoudig te bereiken via de A12 bij afrit Nieuwegein. (afslagnr.
16). Volg deze route tot de tweede grote kruising, aan je linkerhand zie je een groot Shellpompstation en de gebouwen van de Home Box. Volg de borden “Blokhoeve-Z” en “Huis
de Geer” en “parkeren”.
Een andere mogelijkheid is via de A2, afrit Nieuwegein (afslag nr.9). Bij het eerste stoplicht rechtsaf en volg dan de borden Nieuwegein-N(oord), dit is ook de richting Utrecht
A12. Sla na enkele kilometers rechtsaf bij de “Blokhoeve-Z” en “Huis de Geer” en
“parkeren”.
We hopen dat met deze nieuwe (en Cobra veilige) locatie de pubmeetings de komende
tijd weer drukbezocht gaan worden.
Adresgegevens:
Big Daddy’s Roadhouse
Voor algemene vragen en reserveringen
E-mail: info@bigdaddys.nl
Telefoon: 030-630.01.77.
Fax: 030-630.01.78
Post: Big Daddy’s Roadhouse
Symfonielaan 3
3438 EX Nieuwegein
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Clubspecials 2006
Terugblik
Op zondag 12 september 2005 is er voor ruim 40 merkenclubs met een totaal aan 850
auto’s de 3e Clubspecial dag georganiseerd door het circuit Zandvoort.
Ook de Cobraclub had zich ingeschreven voor maximaal 10 Cobra’s.
Er hadden zich 9 Cobra’s ingeschreven voor deze dag, met een unieke mogelijkheid om op
het circuit van Zandvoort te rijden. En dat slechts voor € 20 per auto en 2 personen.
Voor 1 deelnemer liep het minder goed af omdat hij naast de baan kwam. De schade viel
gelukkig mee en na over de 1e schrik bekomen te zijn gaf hij aan de volgende keer weer
van de partij te zijn. Jelle heeft hem toen geholpen en is helemaal vanuit Hellevoetsluis
met een autoambulance gekomen om de Cobra op te halen. Waarvoor hulde.
Een andere deelnemer was op de oprit naar de snelweg geslipt en kon zodoende vanwege
schade niet meer naar Zandvoort komen. Dat zij (ja heren !) dan toch nog naar Zandvoort
afreist om te melden dat zij niet kan rijden getuigt van betrokkenheid. Klasse !
De andere (inclusief ik zonder mijn Cobra maar met de Mini Cooper !) hadden de dag van
hun leven. In een Mini Cooper het circuit rondscheuren is een eitje, voor de andere was
opletten geblazen. Een Cobra heeft over het algemeen veel te veel vermogen wat lastig op
het asfalt is over te brengen. Een gevoelige en rustige rechtervoet is belangrijk.
Ook dit jaar organiseert het Circuit van Zandvoort weer Clubspecial dagen. Lees verder!
Clubspecial op 23 april en 16 Juli.
Op deze dagen wordt wederom een Clubspecial op het circuit van Zandvoort verzorgt.
De dag start om 9.00 uur en duurt tot 18.00 uur.
De dag indelingen voor de circuitsessies worden ongeveer 1 week ervoor bekend gemaakt.
Ik heb voor beide dagen 10 plaatsen Recreatief en 5 plaatsen Snel “vrij rijden” gereserveerd. Zie ook deze website http://www.clubspecials.nl/
Degene die mee willen rijden kunnen zich ook opgeven.
Dan kunnen we kijken of je als bijrijder kunt plaatsnemen.
WIE HET EERST KOMT HET EERST MAALT.
Let op het reglement is veranderd !!
Inhalen bij Recreatief enkel op de rechte stukken.
Zie ook Reglement op Clubspecial website ! http://www.clubspecials.nl/
In de Snel vrijrijden sessie is geen beperking echter wel helmplicht en geen passagiers.
Recreatief vrijrijden VR (excerpt van Clubspecial website)
• Het meerijden van passagiers is toegestaan.
Het inhalen is alleen toegestaan op de rechte stukken!
Dus alleen tussen: Arie Luyendijk- en Tarzanbocht; Vodafone- en Audi S
Bocht en Audi S- en Kumhobocht aan de RECHTERKANT van de in te halen
auto!!!! Langzamere auto's dienen links te blijven rijden op de rechte stukken!
Stoppen en wisselen van passagiers mag alleen in de Pitlane!!
Schrijf je in op evenementen@cobraclub.nl
Kosten 22,50 euro per auto inclusief 2 personen. De club betaalt 12,50 euro dus…
Het kost jou 10 euro per Cobra.
WIE HET EERST KOMT HET EERST MAALT.
Met vriendelijke Cobra groet, Dick Vesters
14
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Brooklands
Toen mijn zwager aankondigde dat hij vanuit Londen naar Surrey zou verhuizen wist hij
me al te vertellen dat hij in de buurt zou komen wonen van het testcircuit van McLaren en
van het eerste officiële circuit ter wereld “Brooklands”.
Voor zover mijn informatie klopt was het testcircuit van McLaren (nog) niet open voor
bezoekers. Brooklands echter wel, en bovendien ligt daar ook nog AC-historie. Daar kom
ik straks op. Eerst maar eens een stukje geschiedenis.
Landeigenaar Hugh Locke King had, aan het begin van de vorige eeuw al verschillende
races bijgewoond op het vasteland van Europa maar alle circuits bestonden uit delen van
de openbare weg en waren vaak deels niet eens verhard.
Hij wil in Engeland een circuit bouwen wat voorlopig zijn gelijke niet zal kennen. 1500
mannen bouwen in 9 maanden tijd het circuit. In 1907 is het circuit klaar. Geraced wordt
er tot 1939. De tweede wereldoorlog maakt een einde aan het gebruik van het circuit.

De luchtvaart had al een plek gekregen op het binnenterrein van het circuit maar door het
uitbreken van de oorlog werd de rol van de luchtvaartindustrie daar nog veel belangrijker.
Dat geldt trouwens niet alleen voor de tweede maar ook voor de eerste wereldoorlog. Beroemde vliegtuigen die hier de fabriek verlieten waren de Wellington Bomber en de Hawker Hurricane.
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Maar terug naar het circuit. De belangrijkste jaren voor het circuit waren de jaren 20 en
30. Mensen die er records hebben gezet zijn Malcolm Campbell en John Cobb en voor AC
Kaye Don en Joyce. Wagens die er reden luisteren naar illustere namen als Napier, Delage, Bentley, Bugatti, Aston Martin en wij hadden geen gemeenschappelijke hobby gehad
als AC niet had bestaan.
Enkele wapenfeiten van AC op Brooklands (als bron heb ik hiervoor gebruikt:
“Brooklands, the complete motorracing history”van William Boddy MBE, geschreven in
1957). Hoewel AC al lang bestond wordt er in 1920 pas voor het eerst melding gemaakt
van een AC die een 400-miles race rijdt.
In 1921 zijn de AC coureurs Noble en Hawker redelijk succesvol. Van de gestroomlijnde
AC werd gezegd dat hij op hoge snelheid over een krant kon rijden en dat de krant daar
ongestoord zou blijven liggen.
Bleef een krant heel, de coureurs hadden het zwaarder te verduren. Eens kwam eens een
winnaar aan de finish, lijdend aan acute doofheid en zijn gezicht kreeg het bovendien
zwaar te verduren door steenslag.
De 100 mph-grens wordt in 1921 doorbroken door een AC met een 1,5 liter motor. Records verbreken is in het begin van onze racehistorie natuurlijk niet zo moeilijk als nu.
Maar AC verbrak er op Brooklands alleen al in 1921 maar liefst 57. De coureurs bij AC
die in die jaren verantwoordelijk zijn voor die records en overwinningen zijn Kaye Don en
Joyce.
Een concurrerende wagen met een sprekende naam uit die tijd is de “Chitty-Bang-Bang”.
Ook de daarop volgende jaren worden er veel records gebroken door AC met Don en Joyce achter het stuur. Ik kreeg sterk het vermoeden dat het er in die tijd meer om ging records te verbreken dan om wedstrijden te winnen. In 1924 komt Thomas Gillet met een 2
liter AC Six, waarvan de auteur van het boek zegt dat het blok uit die wagen identiek is
aan het blok dat in de AC Ace zit die vanaf 1953 wordt gemaakt. Pas later wordt dat blok
opgevolgd door een Bristol 6 cilinder in lijn en nog later door de Ford Zephyr. Dit alles
voor Shelby er een Ford V8 in stopte om er een Cobra van te maken.
Gillet verbreekt in deze AC ook weer verscheidene records.
Een voorval uit 1926. Een AC wilde bij de start nog wel eens zijwaarts wegslippen dus
waarschuwde men Marendaz bij de start niet te dicht naast de AC te gaan staan.
Eigenwijs staat hij toch te dichtbij en wordt, zoals voorspeld, geraakt door de AC van Stone. Tot zijn grote verbazing krijgt Stone een tijdje later een rekening thuisgestuurd voor
het ruïneren van de vooras van de wagen van Marendaz.
In de historie van Brooklands wordt er in 1982 voor het laatst melding gemaakt van een
AC als Mrs Victor Bruce wint in de AC van haar man in een race georganiseerd voor dames.
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Een sprong in de tijd naar 2005. Wat rest er nog van het circuit? Onze eigen ervaringen op
Brooklands. Van Woking richting Londen en na 20 minuten zijn we in Weybridge. Eerst
vet verkeerd gereden omdat het weelderige groen in het zuiden van Engeland het zicht benam op de bordjes die ons de weg naar het circuit hadden moeten wijzen. Maar uiteindelijk staan we voor de ingang. Een uiterst vriendelijke man wijst ons de weg het terrein op
en we kunnen parkeren pal naast het prachtig gerestaureerde clubhuis. We hebben geluk.
In augustus bestaat, gedurende de werkdagen, de gelegenheid om, tegen een vergoeding
waarvan je de hoogte zelf bepaald in een oldtimer uit de gloriedagen van het circuit te
stappen en mee te rijden over het circuit. We klampen de eerste de beste vrijwilliger aan
en hij rijdt ons in een oude humber met een rustig gangetje over het circuit. De chauffeur
praat honderduit. En hij niet alleen. Alle mensen die we op deze dag tegenkwamen zijn
vrijwilligers en hebben hart voor Brooklands. Je hoeft maar twijfelend “ummm” te zeggen en ze praten meteen een half uur vol, zeker als ze weten dat je “Dutchman” bent en
geen Duitser. Maar als je ook nog wat wilt zien moet je echt je best doen, alhoewel heel
leerzaam, conversatie te vermijden.
Éénmaal uit de Humber gaan we eerst maar eens in één van de hangars kijken.
Staan we toch in die hal oog in oog met één brok vlieggeschiedenis. Meteen bij binnenkomst kunnen de kinderen in de cockpit van een Harrier kruipen. Vervolgens loop je langs
het karkas van de, al eerder genoemde, Wellington bommenwerper die tijdens een proefvlucht in het meer van Loch Ness verdween. In 1985 hebben ze dit monster uit het meer
gehaald en hij staat hier, deels gerestaureerd te pronken.
Aan het einde van deze hal zijn ze op het moment dat wij er zijn bezig met de restauratie
van een Hawker Hurricane. Daar was ik dus ook al weer een half uur kwijt omdat ik iets te
enthousiast vroeg wat ze wel niet allemaal aan het doen waren. Maar wel weer een prachtig verhaal. Wat een bezieling hebben deze mensen.
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Buiten willen we snel de kuipbocht van dichtbij zien en als we er zijn willen we hem ook
beklimmen. Toch nog pittig stijl.

Op het moment dat we boven in de kuip zitten komt er een klassieke racemotor onder ons
langs door de kuip vliegen. IJverig begin ik foto’s te maken. De man stopt om zich vol
trots te laten fotograferen en een praatje te maken. Ik maak kennis met John Bottomley,
wederom een vrijwilliger. Hij vraagt me toch zeker een aantal van de foto’s naar de website van het circuit te sturen.
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Tijd voor een lunch in “The Clubhouse”. Lekker gegeten.
Dit gaat raar klinken maar voor de mannen onder de lezers loont het de moeite hier de toiletten te bezoeken. Daar zijn nog de oude urinoirs te zien waar legendes als John Cobb en
Malcolm Campbell een pitstopplasje pleegden en daar weten de Engelsen zelfs een bezienswaardigheid van te maken.
We bekijken buiten enkele buitenissige vliegtuigen waaronder een luxe VC10-jet waarin
een sjah zich vanuit Arabië naar Londen liet vliegen om boodschappen te doen bij Harrods. Bovendien zijn ze hier op Brooklands, waar ook de ontwikkeling plaatsvond, bezig
met de restauratie van de Concorde die in 1981 op kerstavond zijn laatste vlucht maakte
als de “Delta Gulf”. Landen op Brooklands kon niet dus hebben ze de Concorde gedemonteerd en in stukken naar Brooklands vervoerd.
Hier zetten ze hem weer in elkaar in een gigantische tent. Echter nog niet groot genoeg
want kop en kont steken nog allebei uit de tent.
Judith heeft in de cockpit, van weer een buitenissig vliegtuig, de grootste lol met een expiloot. Maar ik kan even geen verhalen meer horen. Dus maar even wat rust op zoeken.
Terwijl ik buiten zit uit te blazen van alle indrukken zie ik op een afstand een MGB op
flinke snelheid door de kuip genaamd “Members Banking” rijden. En niet op zo’n mak
gangetje onderin, zoals wij in die oude Humber, maar op flinke snelheid hoog in die kuip.
“Ach ja, wij hebben ons ritje al gehad”, troost ik me en wil aanstalten maken om te gaan.
Judith verzekerd me dat ik spijt ga krijgen als ik niet vraag of we zo’n ritje mee mogen
maken met een chauffeur met een groot hart. Dus snel terug naar “The Clubhouse” en kijken of er nog wagens staan voor een ritje. Niets…of?...daar komt nog net een oude Bentley terug. Een blauw monster uit 1929 verzekerd me de eigenaar/chauffeur en hij is best
bereid ons door de kuipbocht te jagen.
Judith positioneert zich al vast aan het einde van de “Finishing Straight” met de videocamera in de aanslag. Stijn en Geertje klauteren in de kofferbankjes en ik neem plaats naast
de trotse eigenaar. De chauffeur rijdt ons eerst omhoog over de “Finishing Straight” en
daar doemt hij al op: de “Members Banking”. Een enorm indrukwekkende kuipbocht,
prachtig omzoomd door zoniet nog indrukwekkender loofbomen. Eerst gaat onze chauffeur rechtsaf de Banking op om een aanloop te nemen. Aan het begin hiervan draait hij de
Bentley. Hij vraagt ons onszelf goed vast te houden en daar gaat het gevaarte. Hij haalt
geen hoge top maar we krijgen genoeg snelheid om te klimmen in die immense kuip. Verwacht geen keurig asfaltkuipje maar bereid je voor op flinke klappen van het gehavende
beton. Je vraagt je op sommige momenten echt af of we wel genoeg snelheid in de kuip
hebben om niet om te vallen en zo naar beneden te tuimelen. Maar ik vertrouw op de middelpuntvliedende krachten. De twee gespannen gezichtjes in de achterklep verraden echter
dezelfde twijfels. Nog voor we goed en wel de smaak te pakken krijgen moet de Bentley al
weer in de ankers. Want daar verschijnt de eerste onderbreking van het circuit. Daar waar
de “Railway Straight” zou moeten beginnen stopt de kuip en buigt de Bentley af. We rijden nu een stukje rally voor we tussen de oude schuren en de pitstraat belanden. De chauffeur betreurt het ook dat we het circuit niet verder kunnen vervolgen maar hoopt dat in het
jubileumjaar 2007 weer voldoende circuit is hersteld om een aardige historische race te
rijden. Daarbij hopen ze op sponsorhulp van Mercedes dat zich op het circuit heeft gevestigd. Uiteindelijk stoppen we weer voor “The Clubhouse” en maken nog een foto van de
drie bijrijders voor de prachtige blauwe Bentley. Wat een ervaring.
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Het loont de moeite te wachten tot augustus om dit mee te maken. En dan maar hopen dat
het Engelse weer mee zit zoals bij ons op deze dag. Snel even in de museumshop een video, een prachtig naslagwerk over Brooklands en voor Stijn een mooie modelbouw Concorde gekocht. Nu af en toe thuis nog eens wegdromen bij boek en video. En als iedereen
slaapt….stiekem de video op zetten waarin we in onze blauwe Bentley door de “Members
Banking” razen.
In nummers 4 en 6 van “Carros”van dit jaar is ook uitgebreid aandacht besteedt aan
Brooklands. Het, daarin vermelde record van Percy Lambert is echter niet het behalen van
de 100 mph grens maar het afleggen van meer dan 100 miles in één uur. Lijkt hetzelfde,
maar is het niet! AC heeft echter in de 1,5 liter klasse wèl voor het eerst de 100 mph grens
gehaald. Die credit laat AC zich niet zomaar afnemen.

Ga zelf maar eens kijken waar het allemaal gebeurd is en waar het voor ons eigenlijk allemaal begonnen is. Loont echt de moeite.
Huub Linnenbank

20 Paper Snake 1-2006

Heritage Association
Jozef Mols & Marianne Van Leuvenhaege
Dasstraat 57
2160 Wommelgem – België
tel en fax ++32 3 354 34 87
email : jmols@pandora.be en Marianne.van.leuvenhaege@pandora.be
Inschrijving vooraf verplicht !
Beste oldtimervrienden,

UITNODIGING KATTEKENSTOCHT 14 MEI 2006
Naar jaarlijkse traditie kunnen wij U ook nu weer uitnodigen op onze - inmiddels zesde –
editie van de Kattekenstocht. Opnieuw willen we met een groep oldtimer-wagens gaan
rijden in het grensgebied tussen België en Nederland, gewoon voor het plezier met een
groep gelijkgestelde geesten op stap te zijn. Dat is dan een goede gelegenheid om je oldtimer te tonen aan de toeschouwers, en om andere eigenaars van oude wagentjes te ontmoeten. En natuurlijk zorgen wij ervoor dat de mooiste, oudste enz wagens een mooie prijs
ontvangen tijdens de elegantiewedstrijd.
We starten onze tocht zeer traditioneel op het kerkplein te Brasschaat, waar jullie verwacht worden tussen 8.30 uur en 10.00 uur. Tijdens deze (korte) periode kunnen omwonenden en andere oldtimer-liefhebbers jullie wagens komen bewonderen. Om 10.00 uur
start de eerste etappe van de rit. Via een wirwar van straten en lanen belanden we in Heide aan de spoorweg, alwaar het oude stationsgebouwtje nu dienst doet om de hongerigen
te spijzen en de dorstigen te laven, en hiervan gaan we dan ook gretig gebruik maken.
Trouwens, op dit stationspleintje is er keuze genoeg om lekker iets te nuttigen op de terrasjes en tegelijkertijd van deze kleine, gezellige buurt vlakbij de heide van Kalmthout effe te genieten. Zij die het wensen, kunnen uiteraard ook hun pick-nick meebrengen.
Onze tweede etappe gaat richting Ossendrecht waar we de polders induiken en het afwisselende landschap met bos en akkers in ons kunnen opnemen. Dan gaan we recht op Bergen-op-Zoom af, want daar worden we op het marktplein verwacht om te parkeren en
meteen te pronken met onze wagen. De terrasjes zullen zeer uitnodigend zijn maar eerst
maken we onze opwachting bij het Markiezenhof, alwaar we ons laten gaan in de tijd …
Het zijn niet enkel de weelderige vertrekken die ons in vervoering zullen brengen : boven
in het kasteel wachten ons nog twee aangename verrassingen.
Na onze wandeling in het verleden kunnen we terug een beetje ontnuchteren in de leuke
winkelstraten en hebben we even de gelegenheid om deze vestingstad van naderbij te gaan
bekijken.
We nemen dan afscheid van deze bakermat der kermissen en sturen nu richting Zundert.
Nabij Rijsbergen gaan we genieten van de oosterse keuken met een uitgebreid buffet in
restaurant Boedha. Gespecialiseerde koks bereiden uw keuze ingrediënten in de wok of
serveren u de typische Tipanyaki. Als aanvulling op uw maaltijd kan u ook gebruik maken van een warm buffet met klassieke Chinese gerechten – ook de voorgerechten en soepen ontbreken niet. Ter afsluiting is er nog een rijk ijs- en vruchtenbuffet en bovendien
kan u van alle buffetten onbeperkt genieten! Dit alles voor slechts 20,- Euro
(excl.dranken) voor volwassenen en 10,- euro voor kinderen onder de 12 jaar. Tijdens de
maaltijd worden de winnaars van de elegantie-wedstrijd bekend gemaakt.
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Zoals je ziet, hebben wij enkele veranderingen aangebracht t.o.v. vorige jaren, toen onze
ritten eindigden in Mariaburg (België). Aangezien jaarlijks een groeiend aantal Nederlandse oldtimers deelneemt, vonden wij het wenselijk het afscheidsdiner te organiseren nabij
de Belgisch-Nederlandse grens, zodat zowel Belgische als Nederlandse deelnemers na de
maaltijd slechts een relatief korte afstand naar huis moeten rijden.
We hopen dat jullie het ook dit jaar weer leuk zullen vinden om met ons mee te rijden. De
kosten houden wij doelbewust zo laag mogelijk, want het moet een plezierige activiteit
blijven. Per deelnemende wagen (dus niet per persoon) vragen wij slechts 5 euro administratiekosten, te betalen bij aankomst ’s morgens te Brasschaat. Dit dekt de kosten van o.a.
het roadbook dat U ook daar ontvangt. Het inkomgeld voor het Markiezenhof in Bergen
op Zoom bedraagt 3,5 euro, wat U tevens voldoet bij aankomst in Brasschaat (bezoek is
niet verplicht).
Aangezien het organiseren van dergelijke manifestaties aardig wat voorbereidingswerk
vraagt, en we ook goede afspraken willen maken i.v.m. bijvoorbeeld de politie die ons uitzonderlijk parkeergelegenheid ter beschikking stelt te Brasschaat, en ook met het restaurant waar we ’s avonds eten, verzoeken wij jullie wel zo snel mogelijk uw deelname te
willen bevestigen.
We zien ernaar uit jullie opnieuw te mogen ontvangen.
Vriendelijke groeten
Marianne en Jos
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Cobra-lid van de maand
De eerste van, hoop ik, een reeks “Cobra-bezitters van de maand”.
Ik heb nog steeds geen Cobra dus ik schrijf geen bouwverhaal of iets over de aankoop van
een Cobra maar iets over mezelf.
Ik zal me voorstellen: Mickel Goossens, ik ben 31 jaar en woonachtig in Koningsbosch en
dat ligt dan weer in Midden-Limburg. Ik woon samen met Jessica die ik jullie nog wel eens
zal voorstellen op een van de pubmeetings.
In het Limburgse land is het prachtig toeren met auto en motor, twee hobby's van mij.
Ik heb dus nog steeds geen Cobra. Iedere keer heb ik weer een smoesje om dit weer uit te
stellen. Eerst had ik geen geld, toen geen stalling, nu wel een stalling maar nu weer geen
werk. Het is altijd wat met mij.
Wat ik wel heb is een leuke vriendin, mooi huis met garage met SMEERPUT, een hele snelle motor (3,3s 0-100 km/h, +/- 9 s 0-200km/h dus wie durft mij uit te dagen?) en een uitgebreide verzameling Cobra-schaalmodellen (bij gebrek aan beter?!) en andere Cobrasnuisterijen.
Hoe ben ik besmet geraakt met het Cobra-virus?
In 1986 stond in de Autovisie een groot artikel over de Cobra. Mijn eerste kennismaking
was een feit. Echter in 1987, toen RTL Veronique startte, kwam het Televisieprogramma
Autovisie op deze zender. Een item daarin was “Droomauto” en u raadt het al, de Dax Cobra kwam voorbij in dit item. Het was een soort slapstick waarin een body, een paar banden
en wat andere losse onderdelen een garage werd binnengedragen. De deur ging dicht en je
hoorde wat zaaggeluiden, boren, schuren enz. en daar ging de deur weer open en stond er
een complete Cobra in de garage. Toen werd de sleutel omgedraaid en kwam en een machtige V8-roffel uit de garage waarna de Cobra de garage met de mooie luide V8-roffel en passant nog even een paar strepen trok op de weg. Dat was in de JSP-periode
Sindsdien ben ik dus verliefd op de Cobra. Op een vrije dag ben ik toen naar Zeewolde gereisd en langs die ene garage geweest waar de bandensporen nog op het wegdek prijkte.
Toen verdergegaan naar JSP. Echter arriveerde ik bij een lege showroom. Nu bleek dat JSP
3 weken daarvoor was gestopt met de activiteiten. Een flinke domper dus.
In tussentijd verschillende keren naar Arton geweest om daar van al dat lekkers te genieten.
Ook nog in tussentijd heeeel veeeel internetsites bekeken en elk plaatje met een Cobra erop
gedownload wat resulteerde in duizenden foto’s, tekeningen, geluiden en video’s van de
Cobra. In die periode ben ik ook begonnen met de schaalmodellen.
Ik begon met niets en kwam op een strooptocht met soms wel 10 modellen thuis. Ik had een
adressenlijst van modelwinkels in heel Nederland en bezocht die dan ook stuk voor stuk.
Ook op beurzen was ik vaak te vinden maar de oogst werd natuurlijk steeds minder omdat ik
er dus steeds meer modellen al op de plank had staan. Nederland werd te klein voor mij en
ik ging me oriënteren op internet in de rest van Europa en tenslotte over de grote plas in de
Verenigde Staten en Canada. Voor mensen die ook modellen verzamelen,kijk eens op Ebay.
Daar vindt je de gekste dingen/modellen van de Cobra. Uit het land van Uncle Sam heb ik
reeds vele modellen over laten komen die mijn verzameling verrijken. Van gewone modellen tot zeer exclusieve modellen met een gelimiteerde oplage.
Als iemand nog iets van de Cobra heeft staan wat in de weg staat dan houd ik me aanbevolen voor overname. Laat het me weten.
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In 1997 kwam ik de Cobraclub tegen. Ik had een Paper Snake meegenomen bij Arton en
daar stond op de agenda een pubmeeting in Harmelen. Ik op de eerste zondag van oktober
naar Harmelen getogen voor Cobra’s te kijken. Ik stond al vroeg voor de deur en na verloop
van tijd zag ik enkele Cobra’s de parkeerplaats opdraaien. Ik erachteraan en heb toen kennisgemaakt met enkele leden zoals Cor Schiedon, Adrie van Oostrum en Bob Swift. Ik ben
meteen lid geworden en als klap op de vuurpijl nam Bob me mee in een ritje in de Cobra.
Nu kan ik me nog herinneren dat het die dag vrij fris was. Ik had echter geen jas bij en besloot in mijn t-shirt in de Cobra te stappen en ik kan u vertellen dat ik het geen seconde
koud heb gehad maar dat zal wel aan de adrenaline hebben gelegen. Eerst een stukje gewoon gereden en daarna een sprintje getrokken en dat kon me wel bekoren. Ik kwam terug
met een glimlach tot achter mijn oren.
Vervolgens ben ik een jaar passief lid geweest. In dat jaar viel er een Paper Snake in de bus
met de oproep voor nieuwe bestuursleden. Ik heb me toen aangemeld bij Ferenc Vereb voor
de functie van redacteur. Op de ledenvergadering werd ik aangenomen en heb ik alle concurrenten achter me gelaten die ook interesse hadden in het redacteurschap (niemand). Na
overleg en overname ben ik enthousiast begonnen met de Paper Snake. Om te beginnen heb
ik toen de Paper Snake gedigitaliseerd om zo de snelheid van het in elkaar zetten te
verhogen. Tot op heden oefen ik die functie nog steeds met veel plezier uit.
In 2003 heb ik tevens het penningmeesterschap op me genomen en u raadt het al, ook dat
vind ik een leuke taak, behalve dan als ik jullie consumpties bij een rit moet betalen en jullie
vervolgens gevlogen zijn als ik weer buiten kom. Maar ook daar ben ik overheen gekomen.
Zoals u hebt kunnen lezen heb ik een snelle motor en die heb ik dan ook goed de sporen gegeven om me vervolgens weer bij de groep te kunnen voegen. En het werd toch nog een leuke dag maar geloof me, ik had wel even de neiging om huiswaarts te keren toen ik merkte
dat iedereen er al vandoor was toen ik buitenkwam.
Ik hoop dat ik een goed beeld heb kunnen geven over mezelf en ook over deze nieuwe
rubriek. Ik hoop dan ook dat jullie je massaal aanmelden voor deze rubriek zodat we deze
ruimte gevuld kunnen houden in de komende edities.
Groeten en zoals ze in Limburg zeggen, hoie.
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Mickel

Le Mans
Sinds 1993 ga ik jaarlijks naar de 24 uurs race van Le Mans. Hoewel de race tijdens een
weekend in juni wordt verreden, ga ik er toch ieder jaar weer een hele week heen. In de
week voorafgaand aan het raceweekend is er namelijk van alles te beleven.
Dus de zondag voor de race weer lekker naar het meestal zonnige Frankrijk, naar de camping in Ecommoy en het vaste plekje voor de tent. In de loop van de week loopt deze camping helemaal vol met vooral Engelse raceliefhebbers, waarvan er vele met sportwagens en
klassiekers afreizen. Na al die jaren lijkt de camping wel een dorpje met bekenden op ook
vaak hetzelfde stekkie met tent, caravan of camper.
In 1993 ging ik er alleen heen. Toen ontmoette ik een aantal Engelsen die nog steeds
ieder jaar komen. Enkele jaren later liep ik
richting mijn tent toen ik opeens mijn naam
hoorde. Wat bleek : Een collega was met een
paar vrienden ook op de camping beland.
We wisten van elkaar niet, dat we naar Le
Mans gingen en toevallig hadden ze dezelfde
camping gekozen. Ook deze jongens zijn
echte liefhebbers. Sinds die eerste ontmoeting maken ook zij meestal de jaarlijkse pelgrimstocht naar Le Mans.
Zoals eerder vermeld is er de hele week wat te beleven. Het begint op de maandagmiddag
en de dinsdag met de technische keuring van de raceauto's en inschrijving en keuring van de
coureurs. Dit vindt plaats in het centrum van Le Mans. Ieder jaar komt er veel publiek omdat je de auto's en de coureurs van dichtbij kunt zien en fotograferen. Er heerst een ongedwongen sfeer en het is heel gewoon dat de coureurs de tijd nemen voor foto’s met fans en
het uitdelen van handtekeningen.
Terwijl de auto's gekeurd worden, geven de rijders op een speciaal podium interviews. Per
team worden als laatste auto's, coureurs, teambazen, monteurs en de rest van het team opgesteld voor de officiële persfoto's.
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Op de vrijdag zijn de pits voor het publiek
geopend en je ziet dan dat veel van de raceauto's helemaal uit elkaar liggen en voor de
race geprepareerd worden. De omgeving van
het circuit is die dag een drukte van belang
met raceliefhebbers die, op het gedeelte van
het circuit dat openbare weg is, hun auto uit
laten. Je ziet dan veel bijzondere auto's van
voornamelijk Engelse liefhebbers die in grote
getale rondtoeren. 's Avonds is er in het centrum van Le Mans een parade waarin alle
coureurs in klassieke auto's aan het publiek voorgesteld worden.
Zo vliegt de week voorbij en volgt datgene waar we voor komen : Het raceweekend. Van
zaterdagmiddag 4 uur tot zondagmiddag 4 uur wordt er 24 uur onafgebroken geracet. Gaat
de favoriet winnen, blijft die ene auto waar je fan van bent heel, wat doet het weer, gebeuren
er spectaculaire dingen. Je kunt het zelf zien en horen, heerlijk die ongedempte uitlaten, volgen via diverse grote beeldschermen en Radio Le Mans met interviews met coureurs en
teambazen. Op deze manier wordt je er enorm bij betrokken.
Vooral de laatste jaren is de interesse vanuit Amerika gegroeid. In de GTS klasse hebben de
Chrysler Vipers en Chevrolet Corvettes meerdere malen gewonnen. Als liefhebber van
Amerikaanse auto's en vooral musclecars vind ik het prachtig dat de Vipers en Corvettes zo
succesvol zijn.
Dit jaar wil ik er met mijn Cobra naar toe om zelf te beleven hoe het in de jaren zestig moet
zijn geweest om op Le Mans te racen. Omdat een groot deel van het circuit, als er niet geracet wordt, openbare weg is, kan ik me tussen al die andere liefhebbers mengen en genieten
van mijn tijdmachine.

Ard Plakman
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Showroom

TE KOOP COBRA REPLICA
Rijklaar op kenteken en APK t/m januari 2007.
Kit
Kleur

: Pilgrim Sumo, 2ltr V6 (90 pk), Basis Ford Taunus
: Donker blauw metallic lak

Bijzonderheden:
Afgemonteerd in 2004, datum eerste toelating 1982 (bijna belastingvrij!)
Afdekzijl voor zitcompartiment, geen dak aanwezig (wel leverbaar!)
Reservedelen incl. motor (2.9 V6 uit Scorpio ’93 (ongeveer 150 pk) met bak en kabelboom
en computer) aanwezig.
Auto is inmiddels voorzien van grilplaatjes, embleem en steenslagplaten.
Voor meer info:
BAETEN-H@HOME.NL
046-4753231
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