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Nogmaals vraag ik u om uw actuele gegevens
door te geven aan de redactie. Ik heb op mijn
vorige oproep maarliefst 7 reacties ontvangen
van 246 leden. De ledenlijst is er niet alleen
voor het bestuur maar ook voor u. Het invullen
van het wijzigingsformulier op onze website
kost u slechts enkele minuten.
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De pubmeeting van mei was een groot succes.
Maarliefst 23 auto’s mochten we verwelkomen
en wat betreft mijn pubmeetinghistorie (mooi
scrabble-woord) was dit het meeste dat ik ooit
op een pubmeeting heb gezien. Nu was het
prachtig weer en we hebben momenteel ruimte
genoeg op de parkeerplaats voor de bolides dus
dat heeft zijn uitwerking gehad. De barman
heette toevallig ook Michael en maakte van de
bediening een ware show. Niet erg efficient
maar wel leuk om te zien en na het lange wachten ging het geserveerde drankje er wel in.

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.

Komt u naar de tocht van Cors en Hanko op 21
mei? Het belooft weer een mooie dag te worden dus we hopen dat u in grote getalen aanwezig zult zijn.
Een kort stukje deze keer maar de koek is momenteel op.
Mickel Goossens

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.

Copijdata voor 2006

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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Paper Snake 3
Paper Snake 4
Paper Snake 5
Paper Snake 6

5 juni
17 juli
4 september
4 december

P(r)ietpraat

Hallo Cobravrienden,
Het seizoen is weer begonnen en hoe….
Het eerste weekend van april begon al goed
met de Pubmeeting op de nieuwe locatie, bij
Big Daddy’s in Nieuwegein, ruim 10 Cobra’s
en heel wat andere belangstellenden.
De gastheer van Big Daddy’s heeft het goed
begrepen, een afgesloten stuk van de parkeerplaats voor de Cobraclub, korting op vertoon
van de lidmaatschappas en een hele goede
ambiance.
Dus beste mensen, als u er nog over denkt
om te komen naar de Pubmeeting: elke eerste
zondag van de maand, bij 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!
De eerstvolgende Pubmeeting is op 7 mei a.s.
en als u nu denkt er is ook een Formule 1 race, geen probleem in het café is een groot tv
scherm aanwezig, waar u de race op kunt volgen.
Ook het eerste “grote” evenement zit er weer
op, de merkendag op het circuit van Zandvoort, je kon merken dat iedereen het weer in
de gaten hield, want de belangstelling schoot
danig te kort, ook al omdat de weersvoorspellingen voor dat weekend niet al te best waren.
En dat hebben de daar wel aanwezige deelnemers geweten, ’s morgens nog droog, maar
allengs verslechterde het en de regen kwam
gestaag naar beneden.
Vele slippartijen waren het gevolg, maar gelukkig geen schade, wel veel zand, maar een
kop koffie deed weer veel goed.
In juli is wederom zo’n evenement, dus als u
eens lekker wil blazen met uw Cobra, meld u
dan aan bij onze evenementencoördinator
Dick Vesters.

De enquêteformulieren die waren meegestuurd met de laatste Papersnake/Website zijn
goed ingevuld, maar daar komen we in de volgende Snake op terug, als alles goed in kaart is
gebracht.
Iedere eerste donderdag van de maand bent u
welkom in Hilversum bij Gert de Beer vanaf
19.30 uur, 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.
Adres Hoge Larenseweg 271 te Hilversum.
Achterom, niet aan de voordeur bellen of mobiel 06-46398136.
Op 14 mei is er een Cabrio & Roadster beurs
in Expo center, Meidoornkade Houten.
Ook op 21 mei is er een CCN Toerrit door
Cors Snijders en Hanko Liefers, opgeven op
055-3600716, 06-22378936 of
cors.snijders@xs4all.nl
Zie ook het stukje in deze uitgave over deze
rit.
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.
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
Paper Snake 2-2006
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Showroom

Merk
Bouwjaar
Motor
Versnellingsbak
Kleur:
Dak

: Dax Cobra
: 1986
: 5,7 liter Chevrolet Corvette motor
: Automaat
: Lichtblauw met strepen
: Stoffen dak en een tonneau.

Voor meer informatie:
Adriaan G.J. van den Brink RA
Vijfsprongweg 96
NL - 6741 JC Lunteren
+31- (0)318 - 48 19 12
brin3800@planet.nl
Prijs: op aanvraag voor serieuze gegadigden.
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Evenementenkalender

Mei
7

14
14

21
Juni
4

18
23-25
Juli
2

7-9
7-9
16

16

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

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
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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
Royeringen
Zoals ieder jaar zijn er leden die de contributie niet betalen of verzuimen door te geven dat
ze geen lid meer willen zijn van de Cobra Club. Na het eerste verzoek tot betaling en een
herinnering daarop volgend zijn van de volgende leden geen betaling ontvangen en worden
dan ook geroyeerd.
Dhr van de Horst
Dhr Abbink
Dhr de Kok
Dhr van den Brink
Dhr Willems
Dhr van Schravendijk
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Bron: Autovisie 1986 nr 4 Paper Snake 2-2006
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CRIMINEEL: Weineck Cobra 780
Crimineel?! Wellicht…, maar
onbetwistbaar een technisch huzarenstukje, beperkt tot 15 stuks
wereldwijd, dat luistert naar de
naam ‘Weineck Cobra 780 cui
Limited Edition’ en bovendien
een volstrekt legale auto voor
gebruik op de openbare weg
blijkt. Het project werd geboren
bij het Duitse Weineck Engineering en is van ver te herkennen
aan de immense luchthapper bovenop de motorkap. Het is een
technisch noodzakelijk attribuut
voor de beademing van de onwaarschijnlijk grote krachtbron met liefst 12,9 liter (!) cilinderinhoud, ofwel 780 ‘cubic
inches’. Even het gaspedaal induwen als voorbereiding op de start en meer dan een halve
liter benzine stroomt naar de carburator… Deze monsterachtige motor brengt het tot 1.100
pk bij 7.000 tr/min - de toerentalbegrenzer grijpt in bij 8.000 tr/min - en levert een onvoorstelbaar max. koppel van 1.760Nm bij 5.600 tr/min. Helemaal tot de verbeelding sprekend is
de gewicht/vermogen verhouding: 0,9 kg/pk! De prestaties zijn verbluffend; 0-200km/u in
4,9 seconden en 300km/u rond in precies 10 seconden.

Al dit geweld wordt via een manuele bak met 4 verhoudingen
overgebracht naar de achteras,
voorzien van een tot 75% sperrend differentieel. Weineck heeft
niet alleen aan een buitenaardse
krachtexplosie gedacht. Zo helpt
een zelfdragend buizenframe
(diameter 10 cm!) de stabiliteit,
terwijl 18” wielen met 255/40
ZR18 banden voor en 315/35
ZR18 rubbers achter bijdragen
tot de krachtoverbrenging naar
de weg. Op elektronische hulpjes
als ASR, ESP, ABS en andere
moet de bestuurder echter niet
rekenen.
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Pubmeetings
In dit nieuwe jaar wil ik graag beginnen met terugblik op de laatste pubmeeting van 2005.
De laatste pubmeeting van het seizoen: Het is droog, maar het is wel erg bewolkt en de kans
op een regenbui is vrij groot. Voor de zekerheid toch de kap in de kofferbak meegenomen, je
weet nooit waar het goed voor is.
Eerst in Utrecht mijn collega Frans opgepikt, want hij had nog steeds een ritje in het verschiet. Bij het evenement in juni had hij zijn gehele vrije zondag (vaderdag) opgeofferd om
foto´s te maken. Tijd voor een rit was er toen niet meer, en beloofd is beloofd.
Rond 13:30 uur vertrekken we vanuit Utrecht naar Laren. Het zonnetje schijnt en een half
uurtje later zijn we er. Ben ik nu echt de eerste of ben ik op de verkeerde dag? De complete
parkeerplaats bij La Place staat vol, maar er is geen Cobra te bekennen. Tja, het is goed weer
voor een mooie, lange wandeling en veel mensen maken van de gelegenheid gebruik om de
hei op te gaan.
Achteraan vinden we toch een parkeerplekje en we worden meteen aangesproken door een
Cobraliefhebber die denkt dat er vandaag een beurs is voor Cobra´s. Hij wilde een cd kopen
met Cobrageluiden, ik heb hem maar verteld dat hij deze kan bestellen via de website van de
club.

Even later komen er gelukkig nog meer Cobra´s en met veel hangen en wurgen kunnen we er
achteraan een paar kwijt.
Alleen hoe later dat het wordt, en hoe meer Cobra´s er komen, hoe lastiger het parkeren. Er
wordt nu zelfs in de middenrij geparkeerd en op de achterste rij staan de Cobra´s hutje aan
mutje.
16
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Niet alle bezoekers kunnen dit waarderen, dit laten ze dan ook duidelijk merken. Enkele leden
geven eveneens aan dat deze locatie niet perfect is. Nu ben ik niet bekend in de omgeving,
maar ik kan me indenken dat er onder onze leden mensen zijn die deze omgeving wel goed
kennen en die een geschiktere locatie kunnen noemen.
Suggesties voor een nieuwe locatie zijn welkom, het bestuur staat zeker open voor goede
ideeën.
P.S. :
Op de jaarvergadering van 2006 is er met grote meerderheid gekozen voor een nieuwe locatie.
Dan komt ook Roy aan met zijn Factory Five Coupé. Dit is en blijft een zeer indrukkende auto. Alleen het uitstappen en instappen gaat volgens mij nog lastiger dan in een Cobra. Of heeft
het toch met de leeftijd van de bestuurder te maken?
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Nu blijkt ook dat sommigen onder ons een complete gereedschapkist bij zich hebben als zij op
pad gaan. Degenen die dat niet hebben gedaan, maken hier handig gebruik van.

Het afgelopen seizoen kende voor mij vele schitterende hoogtepunten, zoals de dag in Raamsdonksveer bij de Louwman Collection, de Schelderallly bij de Belgische Club en de IJsselrit.
Door technische problemen heb ik de Betuwerit en de Kastelenrit helaas gemist. Een echt
dieptepunt was het moment dat ik bij het oversteken van de A59 bij Raamsdonksveer komende vanaf de A27 stil kwam te staan. De Cobra ging niet meer voor of achteruit en ja hoor, vanaf links zag ik op beide rijbanen vrachtwagens naderen die niet de indruk maakten dat ze gingen stoppen. Als een speer uit de Cobra springen en duwen.
Na enkele startpogingen had ik wel in de gaten dat dit niks werd. Ergens was er iets te warm
geworden, dan is het gewoon een kwestie van afwachten. Dit alles op een zonnige dag, met
een temperatuur van 33 °C. Iedere minuut in de zon duurt dan te lang. Na ruim een uurtje
startte de Cobra weer en kon ik eindelijk op huis aan. Maar zelfs dit soort momenten ontneemt
mij niet het plezier van het rijden in een Cobra.
18
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Eindelijk is het dan zover, de eerste pubmeeting van 2006 op onze nieuwe locatie bij Big
Daddy’s in Nieuwegein. Maar het lijkt wel of we met hetzelfde weer beginnen waar we 2005
mee afgesloten hebben: Het heeft de gehele ochtend geregend en pas rond 13:30 uur begint het
wat op te klaren, zodat ik alsnog besluit om met de Cobra te gaan.
De afgelopen dagen is er nog flink aan de Cobra gewerkt, want het rijden zonder gas en rempedaal is een lastige opgave. Vanaf het begin heb ik niet goed kunnen zitten en moest ik (vaak
al na een uur) de Cobra verlaten vanwege kramp. Omdat de stoel niet lager kan en ik ook al
zonder kussen rijd, heb ik toch besloten om het gas en rempedaal een andere positie te geven.
Deze zijn nu allebei ruim 7 cm naar achteren gezet, zodat de afstand vanaf de stoel langer is.
Ook zijn er nieuwe pedaalsets gemonteerd, want het rempedaal is verkleind van 12 cm naar 6
cm breed. Nu kan ik ook mijn linkervoet langs het pedaal zetten om een andere houding aan te
nemen, eindelijk een rit zonder kramp.
Dit alles had ik echt nooit alleen voor elkaar gekregen. Langs deze weg nogmaals mijn hartelijke dank aan Karel Prinsen voor het slijp, buig en laswerk.
Rond 14:15 uur was ik in Nieuwegein en geen spatje regen onderweg. Op de parkeerplaats
aangekomen, zag ik al een aantal andere Cobra´s staan. Big Daddy´s had een gedeelte voor
ons met pionnen afgezet, waardoor de Cobra´s veilig geparkeerd konden worden. Hierdoor
konden problemen zoals in Laren worden voorkomen.
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Ondanks het weer was er toch een redelijke opkomst, er waren ongeveer 10 Cobra´s. Andere
leden waren met de gewone personenwagen gekomen om toch eens de sfeer te proeven van
deze nieuwe locatie.
Op deze foto kun je zien hoe bewolkt het was, maar toch
scheen er een lekker zonnetje. Een prima begin van het seizoen.

Ondertussen werden de aanpassingen aan de diverse Cobra´s luidkeels bewonderd. Bij Richard en Dick is de gewone V6 ingewisseld voor een V6 Cosworth.
Alleen waar zit nu die motor, zijn Richard en Dick helemaal de weg kwijt? Waarschijnlijk zijn
ze het uitlaatsysteem van Richard aan het bekijken en zoeken ze de verschillen met de uitlaat
van Dick. Ook bij Dick is het uitlaatsysteem namelijk aangepast.
Na al dat fraais was het tijd om op te
warmen, want het was nog redelijk
fris. Dat kun je wel zien aan deze jonge deelnemer.

20
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Binnen bleek dat de stemming er goed in zat. Door de club werd iedereen getrakteerd op een
consumptie. Nu moet ik wel zeggen dat een kopje koffie op z´n Amerikaans eerder een grote
mok is, maar mij hoor je niet klagen. Prima sfeer, lekkere koffie en volop gastvrijheid. Voor de
liefhebber is er rond 16.00 uur de gelegenheid om een hapje te nuttigen. De heerlijke geuren komen je tegemoet en je moet sterk in je schoenen staan om al dat lekkers te weerstaan.

Rond 16:30 uur is het tijd om te vertrekken en ik
denk dat we kunnen spreken van een zeer leuke
pubmeeting op een nieuwe locatie die veel mogelijkheden biedt.

Verder wens ik jullie allemaal veel rijplezier en hopelijk zijn jullie er dit seizoen allemaal weer
bij.

Mvg,

Rocco Jansen
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Cobrarit
18 juni 2006: Cultuur en avontuur Tourrit
Het is weer zover, ook dit jaar doen we weer aan “Cultuur en avontuur”. De rit start in
Geertruidenberg, aan de historische Markt. We beginnen de dag onder het genot van koffie/thee en een overheerlijke Biesboschflap. Geniet van het eeuwenoude markt-plein, omzoomd door prachtige leilinden en met een variatie aan historische panden. U proeft even de
sfeer van vroeger tijden, toen Geertruidenberg een belangrijke handelsstad was. Hierna gaan
we van start met een mooie rit over polderwegen en langs dijken, door de Brabantse Biesbosch naar de Alblasserwaard.
De Alblasserwaard, met z’n typische Hollandse landschappen en uitzichten, is globaal gelegen tussen Schoonhoven en Gorinchem. Kenmerkend voor dit gebied zijn de lange rechte
kavels, die afwateren op de grote rivieren, de veenstromen en de graskades langs de weteringen. Bovendien vind je er veel molens en oude boerderijen. De Alblasserwaard heeft een
prachtig verzorgd landschap met heel veel cultuurhistorische elementen, zoals boerderijen,
gemalen en molens. Kortom, landelijke gebieden, omsloten door brede rivieren. Een echt
Hollands landschap met molens, dijken, knotwilgen, ruige rietvelden, boerderijen en kleine
monumentale stadjes: De Alblasserwaard verveelt werkelijk nooit.
We brengen een bezoek aan de molens van Kinderdijk. Nergens ter wereld vind je nog zoveel molens bij elkaar, dan in dit dorpje. Zo rond 1740 zijn hier 19 stevige molens gebouwd
die tot op heden goed zijn onderhouden en die nog in bedrijf zijn.
Hoe we dit bezoek gaan aanpakken, blijft een verrassing!
Natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten, er zullen
er tijdig “pitstops” ingelast worden.
We verzamelen op 18 juni vanaf 10:00 uur aan de Markt
bij Tapperij Huis Ten Bos, Markt 43, 4931 BR, Geertruidenberg, 0162-520328.
Om 10:30 uur is er koffie/thee met een Biesboschflap.
Om 11.00 uur vertrekken we, rond 13:00 uur is het lunchtijd
en gaan we de benen streken. Hierna wordt de tocht vervolgd
tot 16:00 uur. Dan eindigt het officiële gedeelte (we zijn dan
in de buurt van de A27).
Aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld, want de Biesboschflappen worden vers voor ons gebakken en ze moeten besteld worden.
Voor vragen en aanmelden kun je ons bereiken op:
Rocco Jansen
Arie Baauw
Ad van den Burgt
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0162-517740
06-54985782
0416-364463

rocco@argo-admin.com
arie.baauw@vanhessen.com
ad@cobra-man.net

Routebeschrijving:

Afslag nr. 20 op de A27 (Breda-Utrecht), volg de route Raamsdonksveer/ Geertruidenberg. Bij de
tweede rotonde gaat u de brug over naar Geertruidenberg (kruising Maasdijk/ Bergsedijk)
Blijf de Stationsweg volgen en neem op de Centraleweg de afslag “Centrum”. U bent nu in de
Koestraat, blijf deze volgen, u komt nu op de Markt.
Let op: Neem geen andere route in verband met de verkeersdrempels !!!
Als u bij Geertruidenberg de brug over gaat is er de mogelijkheid om te tanken, zowel benzine als
LPG, bij het Texaco station gelegen aan de Stationsweg.
De kosten voor de pont (€ 3,00), de “pitstops” en lunch zijn voor eigen rekening.
De koffie/thee met Biesboschflap en de verrassing worden u aangeboden door de club.
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Clubspecials 2006
Terugblik.
Op zondag 23 april 2006 waren weer 50 merkenclubs met een totaal aan een kleine 900
auto’s de 4e Clubspecial dag georganiseerd door het circuit Zandvoort.
Ook de Cobraclub had zich ingeschreven voor maximaal 10 Cobra’s voor de recreatieve sessie en 4 voor de snelle sessie..
Er hadden zich 6 Cobra’s ingeschreven voor deze dag, met een unieke mogelijkheid om op
het circuit van Zandvoort te rijden. En dat slechts voor € 22,50 per auto en 2 personen.
De club betaalde deze keer € 12,50 waardoor je voor € 10 mee kon doen.
Het was tot 14.00u van de dag prachtig weer.
In de ochtend hadden we de snelle sessie.
Carlos, Rob en ik deden daar aan mee.
Voor mij voor het eerst met mijn Cosworth V6 blok in het vooronder.
Het was evident dat ik nu echt veel meer power had en dus subtieler mijn rechtervoet moest
inzetten. Echter in de 2e ronde ging ik in de Audi-S bocht (kennelijk) te hard en draaide 180
graden om mijn as en schoof zijdelings het zand in. Schade ? Zand tot in alle uithoeken van
mijzelf en de Cobra. Dat was voor mij de aanleiding wat “rustiger” aan te doen daar mijn M
& S banden niet echt geschikt zijn voor het circuit. Mijn banden bleken na 40 minuten dan
ook amper handwarm te zijn.
Rob maakte effe later een schuiver en wel in de bocht voor de Audi-S bocht, ook Rob had
enkel ego schade.
Carlos bleek problemen te hebben met zijn remmen. Zijn Cobra trok naar rechts bij hard
remmen en moest noodgedwongen rustig aan doen.
Allemaal kwamen we met brede grijzen van het circuit.
In de middag was er voor ons de recreatieve sessie. Hier zouden ook Gertjan, Frans en Richard aan meedoen. Ik kreeg een passagier erbij die eens graag in een Cobra mee wilden
rijden.
Vlak voor onze sessie om 15.00u begon het te regenen. Toen onze sessie van start ging regende het intussen hard. Dat is niet het ideale wegklimaat voor onze Cobra’s !
Het circuit was zo glibberig, vooral met mijn M & S banden, dat ik niet verder dan zijn 3
kwam. Ondanks voorzichtig rijden brak mijn Cobra achter regelmatig uit.
Als verzopen katten kwamen wij na 40 minuten binnen.
In mijn passagiers gedeelte stond inmiddels 2 cm water !
De afdichtingkit bleek aan de onderkant hier en daar los te zitten.
Vele rijders gaven er in deze sessie er de brui aan.
Richard maakte uitkomende uit de Arie Luyendijk bocht een angstig moment door toen hij
hier een ontzettende schuiver maakte. Gelukkig alleen zijn ego beschadigt.
Ondanks het slechte weer tijdens “onze” sessie heeft iedereen met een brede grijns genoten.
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Clubspecials 2006
Clubspecial op 16 Juli.
Op deze dag 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 5 dagen ervoor bekend gemaakt.
Ik heb voor beide dagen 10 plaatsen Recreatief en 4 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.
Geef je op bij evenementen@cobraclub.nl vóór 10 juli.
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.
Met vriendelijke Cobra groet, Dick Vesters
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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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Cobra-lid van de maand
Mijn naam is John de Vries, woonachtig in Oegstgeest (Z-H) en van beroep vliegtuigtechnicus/docent vliegtuigtechniek.
Ik ben vroeger eens een keertje met mijn vader in Zeewolde geweest bij de toenmalige
importeur van Cobra replica's.
Zo doende is de interesse in de Cobra ontstaan.Maar ook weer op de achtergrond geraakt,
ivm leeftijd (was toen 14 jaar) en geld.
Een paar jaar geleden ging mijn voorkeur uit naar een Lotus 7 (replica) en niet zo zeer de
Cobra. Een vriend van mij had het precies andersom. In de afgelopen paar jaar ben ik eigenlijk de Cobra steeds meer gaan waarderen en de seven is op de 2de plaats geschoven.
Wij zijn een paar keer bij Dax Benelux geweest om te kijken voor een Rush voor die
vriend van mij. Daar stonden regelmatig een paar mooie Cobra's en dat heeft mijn besluit
om te gaan zoeken voor een Cobra alleen maar versterkt.
Hij rijdt nu een Dax Rush met een Rover V8 en ik rijd mijn Cobra.
Ik kreeg een half jaar terug de mogelijkheid (geld) om mijn Cobra te kopen en vond mijn
Cobra op het internet via marktplaats.
Het is een Pilgrim Cobra Cabrio.
Deze komt uit Zuid Afrika. De auto heeft een Chevy V8, 327 ci met Edelbrock inlaat
spruitstuk en Holly 4 barrel carburator, met handbak 4 versnellingen.
Hij is Jaguar XJ6 based.De auto is rood van kleur met witte strepen,zwart leder interieur
met in het dashboard allemaal Smiths tellers. En geen dak.
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De auto was ontdaan van zijn autogearbox en was voor zien van een manualgearbox.
De auto was nog niet rijklaar. De aandrijfas moest nog aangepast worden aan de handbak en
er moesten nog windwings en zonneklepjes op.
Tevens wilde ik er gordels in, wat volgens zijn leeftijd niet hoeft (kenteken uit 1968).
Safety for all....

Ik heb recentelijk de bougies en de kabels vervangen, de motor draait een stuk beter zo.
De auto heeft een tijd stil gestaan, wat ik vooral merk aan het hobbelen bij bepaalde snelheden (vlakke kanten).
Voor de rest zijn er wat kleine technische problemen, zoals een nog niet goed functionerende km-teller en toerenteller.
Ik mis nu nog een verwarming/ontwaseming. Heeft u ideeën hier over, ik houd mij beschikbaar voor uw ideeën/wijze raad.
Ik heb namelijk mijn auto op gehaald in december, het was koud en droog.
En geen kachel.........behalve dat grote gietijzeren ding voor in die als je stilstaat zijn warmte
afgeeft, heel langzaam en een heel klein beetje. En als je rijdt merk je daar weinig van.
ik hoop dat ik jullie in de
nabije toekomst regelmatig
ga treffen op meetings e.d.
Met vriendelijke groet,
John de Vries.
Voor uw ideeën betreffende
de kachel:
johndevries@hccnet.nl
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