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Donderdag 9 November is Piet overleden.
Piet mocht slechts 56 jaar worden.
Zijn actieve periode bij de Cobra Club begon in
2001 toen hij evenementencoördinator werd.
Onder zijn leiding werd het European Cobra
Weekend georganiseerd. Naast deze functie
was hij ook nog vice-voorzitter, naast
voorzitter Bob Swift. Nadat Bob Swift zijn
voorzitterschap opgaf, nam Piet deze functie op
zich in 2003. Na dit jaar zou hij herkiesbaar
zijn voor het voorzitterschap. Het heeft echter
niet meer zo mogen zijn.
Piet vertelde altijd vol passie over zijn vrouw
Nel, zijn zonen Peter en Patrick, zijn kleinkinderen, de busreizen en de Cobra niet te
vergeten. Piet kon altijd mooie verhalen
vertellen.
Ik heb Piet leren kennen als een zeer warme
persoonlijkheid, één en al vriendelijkheid.
Samenwerken met Piet was altijd leuk en gezellig en constructief. Binnen de club kon Piet
een potje breken. Piet was alom geliefd in de
club. Kortom een graag geziene gast.
Piet en Nel lieten zich zeer regelmatig zien op
Pubmeetings en ritten en ook buiten de Cobra
Club om maakten Piet en Nel graag een ritje
met hun Cobra. Piet heeft de Cobra overigens
samen met zijn zoons Patrick en Peter gebouwd.
Nel, Peter, Marina, Bruno, Diesel, Dakota,
Patrick en Melissa, Ik wens jullie heel veel
sterkte toe voor de komende tijd.
Mickel Goossens

*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

Dag Egmondse Vriend,

Kleine advertenties in de rubriek Showroom zijn gratis voor leden
van de CCN.
Verzekering: Leden kunnen via de CCN hun Cobra collectief laten
verzekeren.

Het was een voorrecht om je gekend te hebben
en met je samen te mogen werken.
Het ga je goed.

Pubmeetings
1e zondag van de maand van
april t/m oktober vanaf 14.00 uur.
Big Daddy’s Bar-Restaurant
Symfonielaan 3
Nieuwegein
tel. 030-6300177

Je Brabantse Vriend
Copijdata voor 2006
Paper Snake 6
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V8 tafel
Zoals beloofd het recept van de V8-tafel:
Beginnen bij het begin:
Aan de basis van deze tafel staat natuurlijk een V8-motorblok.
Nadat ik deze volledig ontdaan van de overbodige accessoires heb ik het blok meegenomen
naar de wasstraat. Daar krijg ik nogal wat bekijks als ik het blok achter uit de auto haal en
op de grond neerzet. Het blok is nogal vet en een hogedrukpistool met ontvetter komt dus
goed van pas. En wat denk je, laten ze dat nou net hebben bij die wasstraat. Heb ik even
geluk zeg. Even flink uitgeleefd op het blok en zowaar begint de originele kleur onder de
rotzooi tevoorschijn te komen. Er gaan heel wat wasmuntjes in de automaat maar het
eindresultaat is dat ik het blok op kan pakken zonder vuile handen te krijgen.
Dat dan weer wel.
Als ik het blok weer in de auto laad ben ik zelf natter dan het motorblok. Tja dat krijg je als
je als kleuter met water gaat spelen toch? Thuis aangekomen haal ik het blok weer uit de
auto en reageer ik mijn agressie (jawel ook ik heb agressie) uit op het motorblok met de
staalborstel. Nadat ik weer tot mezelf ben gekomen is het motorblok nog verder opgeknapt
en is klaar voor verzending. TPG accepteerde het zo niet en dus besluit ik om het blok naar
Albert te brengen. Albert heeft namelijk aangeboden om de tafel verder voor mij af te
maken en van dit aanbod maak ik gretig gebruik. De tafel wordt verder van zijn jas ontdaan
door er met grof geweld een straal zand op af te vuren. Nadat het blok van zijn huidje is
ontdaan kan het worden ontstoft en ontvet zodat het blok een klaar is voor een nieuw jasje.
Aluminiumlak wordt erop gespoten en het proces wordt afgesloten met een laag blanke lak.
Één van de kenmerken van een tafel is dat er meestal poten onder zitten en zo ook bij deze
tafel. Om dit mogelijk te maken worden er aan de onderkant 8 gaten geboord en daar wordt
dan vervolgens draad in getapt. 4 zuigers inclusief zuigerstangen worden gebruikt als poten
en die worden met stevig materiaal bevestigd aan het blok. De andere 4 zuigers (ook met
zuigerstangen) gaan fungeren als liggers voor de glasplaat. Ook daar worden gaten voor geboord en wordt er draad getapt en de laatste 4 zuigers worden gemonteerd.
Nu is het geheel klaar om het huwelijk te voltrekken. De glasplaat kan worden geplaatst.
Natuurlijk zitten er zachte plakkertjes op de zuigers zodat de glasplaat een zachte rustplaats
krijgt.
En voila, zie hier het resultaat. Is het geen plaatje, of mooie tafel, zo u wilt?
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Autovisie Meet&Greet
Naast de Paper Snake heb ik nog een ander lijfblad en dat is Autovisie. Reeds vanaf 1988 ben ik
geabonneerd op dit magazine en ben daar zeer vreet (tevreden) mee.
In een van de laatste nummers stond de mededeling dat Autovisie eens een Meet&Greet wilde
organiseren. Dit is op 4 november j.l. in het Nationaal Automuseum te Raamsdonksveer. Om
7.45 uur heb ik afgesproken bij een kameraad in Geldrop. Van daaruit zulen we met een groep
van 6 ons begeven naar Raamsdonksveer. Iets voor 9 draaien we het terrein op en als we dan de
parkeerplaats opdraaien, zien we al diverse fraaie automobielen. De voltallige redactie van Autovisie is aanwezig en ieder heeft een fraaie auto meegenomen. Dit zijn o.a. de auto’s van de
jaarlijkse Supertest. Te weten: BMW M6, BMW Z4M, Audi RS4, Mercedes E63 AMG, Jaguar
XKR Supercharged, Porsche 911 GT3. Ook hebben ze de nieuwste telg van Volvo bij, de C30.
In de meeste van deze mobielen kun je een keer plaatsnemen. Ik neem plaats in de BMW M6 en
die zit als gegoten. Autovisie heeft een programma gemaakt en dat begint een kop koffie met
aansluitend de introductie van de redactieleden met een verhaaltje erbij. Vervolgens kun je een
een ronde langs de auto’s van de Supertest maken en is er gelegenheid voor de aanwezigen om
vragen te stellen aan de redactieleden. Nu weet ik dat huisfotograaf Henk van den Hurk ook liefhebber is van de Cobra. Ik knoop een gesprek met hem aan en Henk van den Hurk vraagt me of
ik wat informatie over de Cobra Club kan sturen. Ook heb ik hem gewezen op het bestaan van
de pubmeetings en hij wil graag een keer komen kijken. Wellicht komen we met de Cobra Club
nog een keer in de Autovisie. Dat zou toch leuk zijn niet? Zoals u van mij gewend bent maak ik
een uitgebreide ronde tussen de auto’s door voor het vastleggen van de fraaie mobielen op de
gevoelige plaat. Niet alleen in het museum staan de auto’s maar uit ervaring weet ik dat op de
parkeerplaats ook zeer regelmatig bijzondere auto’s te zien zijn. Zo loop ik een Corvette Z06
tegen het lijf en ook een BMW M3 CSL kruist mijn pad. Verder staan er een Ferrari 355 en 2x
Mondial op de parkeerplaats. Net zoals altijd bij leuke dingen gaat de tijd veel te snel en voor
we het weten is de Meet&Greet al weer afgelopen. Natuurlijk wordt er uitgebreid nagepraat in
de auto op weg naar huis. Een geslaagde eerste Meet&Greet en we hopen op een vervolg.
Autovisie bedankt!!
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Vergadering commissie techniek 8 maart 2006:
Na enige discussie werd besloten om niet aan het aanschaffen van speciaal gereedschap te
beginnen. De motivatie hiervoor is als volgt:
Een zeer klein aantal leden zal hier gebruik van maken
Het beheer en transport zijn niet in de hand te houden
Als je wat nodig hebt ligt het aan de andere kant van het land
Bijna alles is te huur tegen redelijke prijzen
Voor bepaalde apparatuur is kennis vereist om die te kunnen bedienen en interpreteren
Wel zinnig is om een database aan te leggen van wel beschikbare apparatuur, waar deze zich
bevindt en of dit te gebruiken is door anderen dan de eigenaar (of dat de eigenaar zelf de
apparatuur bedient)
Tevens is het voorstel gedaan om een soort database aan te leggen met gangbare prijzen van
onderdelen (gebruikt en gereviseerd) ten behoeve van de bouw van Cobra’s en hier een
soort benchmark voor te gaan hanteren. Bijvoorbeeld wat zou een Jaguar differentieel moeten kosten.
Sleutelplaatsen: Er zijn op dit moment een paar sleutelplaatsen aangemeld op het forum, dit
is voor uitbreiding vatbaar echter alleen indien het geografisch gespreid is.
Voor het overige is het zeer goed mogelijk voor leden om gebruik te maken van de faciliteiten van de overal in het land aanwezige DHZ garages. Indien gewenst kan er een lijst gemaakt worden met contactgegevens en worden gepubliceerd op de clubwebsite, in overleg
mag het misschien met link naar clubsite en het forum, deze gegevens kunnen eventueel ook
op Gert’s site worden gepubliceerd.
Ledenlijst: er blijkt grote behoefte te zijn aan een up to date ledenlijst met gegevens over
auto en NAW.
Er is behoefte aan twee verschillende lijsten; een met de gegevens van het lid zelf, naam,
adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres en eventueel website alles gekoppeld aan het
lidmaatschapnummer van het betreffende lid. Deze zijn al beschikbaar.
Een lijst met alleen het lidmaatschapnummer en daaraan gekoppeld de volgende gegevens;
Merk Cobra, kleur, motor, bak, ophanging, kenteken, etc.
Hierdoor wordt het voor Cobraclubleden duidelijk en inzichtelijk wie er bij hen in de buurt
zit en of het over vergelijkbare auto’s gaat. Hierdoor wordt het makkelijker om contacten te
leggen.
Uiteraard is de ledenlijst alleen toegankelijk voor leden van de CCN. Voor de tweede lijst
dient men zich tot de penningmeester te wenden die over deze gegevens beschikt.
De commissie ziet mogelijkheden om eens per jaar een technisch festijn te organiseren
( eventueel in overleg met de evenementencommissie ). Denk aan afstellen van de vering en
schokdemping bij bv. White power of een dagje vermogenstestbank en meer van zulke acties.
Ook hier is input van leden gewenst. Misschien ook nog weer een lezing zoals in het verleden over het bouwen van een kit en de wegen die naar een kenteken (kunnen) leiden.
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Evenementenkalender

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

Showroom
Te Koop:
Tremec bak incl koppeling, drukgroep en aandrijfas.
deze aandrijflijn heeft in een superformance cobra gezeten en werd aangedreven door een
Ford 351 Windsor, de bak heeft slechts 6299 Miles gelopen. De vorige eigenaar wilde een
“upgrade” naar een andere bak.
Prijs € 2.200,= voor de complete set (de set verkoop ik niet in onderdelen).
Zie onderstaande foto
Als u meer foto's wenst stuur dan even een mailtje en ik stuur u een Word document met
daarin meerdere foto's.
Groeten,
Cor “the Cobraman”
Cobraman@Raketnet.nl
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Original Cobra Saturday
Na maanden voorbereiding is het zover: het is 9 september, de dag waarop de Original Cobra Saturday plaatsvindt. In de afgelopen maanden is er erg hard gewerkt om deze dag mogelijk te maken. In het begin kwamen we eens per drie weken samen, maar dit is in de laatste periode wekelijks geworden. Het blijkt dat er toch erg veel tijd in gaat zitten om zoiets op
te zetten. Gelukkig hadden we een aantal vrijwilligers om ons te ondersteunen, anders was
dit nooit gelukt.
Wij zijn al op vrijdagmiddag begonnen met de werkzaamheden op de locatie waar de dag
plaatsvindt. Want behalve de “papieren” voorbereiding moet je ook de “fysieke” voorbereiding goed uitvoeren. De gemeente Lelystad werkt goed mee en we hebben zelfs toestemming gekregen om de hele Bouwweg af te sluiten en te gebruiken.
Als eerste beginnen we met het schoonmaken van de groenstroken aan beide zijden van de
weg, zodat de Cobra´s en andere auto´s hierop kunnen parkeren. Met houten blokken zijn de
hoge stoepranden geen probleem meer. Al snel hierna komt de leverancier met tafels, stoelen en marktkramen. Aan de hand van een tekening weten we wat en wie waar moet komen
en kunnen we de spullen gaan verdelen.
Aan het einde van de middag komt ook het terrein naast AJ Corvette Clinic vrij en wordt
ook dit schoongemaakt. Op dit terrein is de catering, barbecue en muziekband gepland.
Na het avondeten gaan we verder met het maken van de enveloppen die elke deelnemer
krijgt die zich heeft ingeschreven. Ook hier maken veel handen het werk licht, binnen een
mum van tijd zijn alle enveloppen klaar.
Aan het einde van de avond worden alle aanwezige Cobra´s binnen de hekken gezet en is
het eindelijk tijd om een beetje te ontspannen. Aangezien we allemaal vroeg op moeten,
wordt het een korte avond. Voor ons gemak zijn er caravans en een camper om in te blijven
slapen.
Om 6:30 uur gaat de wekker, want om 7:00 uur zouden we beginnen met een ontbijt. Ik
blijk niet de enige te zijn die matig heeft geslapen, er zijn er al een stel een tijdje wakker. Ze
lopen zelfs al buiten rond. Om half acht komt de eerste leverancier het terrein op en moeten
we snel zijn met ons ontbijt. Vanaf dit moment gaat alles razendsnel. Het is een komen en
gaan van mensen, materiaal, tenten en Cobra´s. We moeten wel wat gaan schuiven, want er
zijn op het laatste moment nog een aantal leveranciers bijgekomen. Gelukkig wil iedereen
meewerken en is de Bouwweg erg lang.
De eerste Cobra´s komen nu ook het terrein op en vinden hun plaatsje op de grasstroken,
waarbij met behulp van een tweetal houten oprijblokken geparkeerd kan worden. We kunnen nu alle Cobra´s netjes naast elkaar zetten met voldoende tussenruimte.
Het weer blijkt is erg gunstig, met een strak blauwe lucht en een temperatuur van ruim boven de 20 graden. Rond 10:00 uur zijn alle leveranciers binnen en is de catering ook zover
om koffie en thee te schenken. Met enige vertraging gaan de lezingen ook van start. Op de
gehele locatie is het een drukte van belang.
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Eén van de hoogtepunten voor ons was toch de Cobra Experience, waarvoor een aantal
eigenaren hun Cobra beschikbaar hadden gesteld, zodat anderen ook het echte Cobragevoel kunnen krijgen. Vaak is dit het laatste zetje wat zij nodig hebben om een Cobra te
gaan kopen of bouwen. Gelukkig heeft iedereen zich keurig aan de snelheid gehouden,
want ik heb van niemand gehoord dat hij of zij zijn rijbewijs heeft moeten inleveren. Of
zijn er toch een aantal die ietsie pietsie te hard hebben gereden? Nee, vast niet. Dat zouden
onze leden nooit doen.
Om dit moment vast te leggen heeft Niek Bakker voor ons een aantal foto´s gemaakt tijdens de Cobra Experience, deze foto´s kun je bekijken en bestellen via http://www.nbits.nl
Tijdens de dag blijkt wel dat het goede weer zijn uitwerking heeft, want er zijn veel meer
mensen op het terrein dan we verwacht hadden. We dachten rond de 500 bezoekers uit komen, maar het zijn er rond de 750. Dit leidt wel tot vertraging bij de catering, zij kunnen
het amper bijbenen. Zeker als ook nog blijkt dat alle broodjes zijn uitverkocht. Een paar
van de vrijwilligers zien kans enkele supermarkten te beroven van hun broodjes en beleg
en na enige vertraging komt de verkoop hiervan weer op gang.
We merken wel dat een dag als deze snel voorbij gaat en voor je het weet worden de barbecues ontstoken. Onder het genot van muziek (door de band van Huub) schuift iedereen
in de rij voor een hapje. Rond de klok van 21:00 nadert deze dag z´n einde. We kunnen
beginnen met opruimen, en hierbij moet wel gezegd worden dat het terrein door de bezoekers keurig netjes is achtergelaten. Hiervoor een pluim.
Om jullie niet teveel te vermoeien met allerlei tekst, wil ik het hierbij laten. De foto´s spreken voor zichzelf. Heb je nog digitale foto´s of filmmateriaal, stuur dan een e-mail aan:
rocco@argo-admin.com. Dan kunnen we iets afspreken over de wijze van levering cq het
ophalen hiervan. Dit alles willen we dan verwerken tot een mooie DVD over deze fantastische dag.
Je kunt nu al een aantal foto´s bekijken via
http://www.cobra-forum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=470
Of we volgend jaar weer zo´n dag organiseren weten we nog niet, het was veel werk. Maar
misschien komt er het jaar hierop nog een Original Cobra Saturday. .Op het forum is gesuggereerd om de dag afwisselend in België en Nederland te houden.
Namens het OCS-team willen wij iedereen bedanken die dag mogelijk heeft gemaakt: zowel de leveranciers, de gemeente Lelystad, de bezoekers, vrijwilligers en AJ´s Corvette
Clinic voor hun gastvrijheid.
Mvg,
OCS Team
Richard Knoop, Cors Snijders, Gert de Beer en Rocco Jansen
(De onderstaande foto´s zijn gemaakt door Frans de Winter en zijn een selectie uit ruim
500 foto´s die door hem gemaakt zijn)
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Jaarvergadering
Geachte leden,
Noteer de onderstaande datum in uw agenda. Dan vindt de algemene
ledenvergadering van Cobra Club Nederland plaats.

Zondag 21 januari 14.00 uur
De vergadering vindt plaats op een nieuw adres, namelijk
Bar & Restaurant Big Daddy’s
Symfonielaan 3
3438 EX Nieuwegein
030-6300177
Programma:
13.00 uur
14.00 uur
16.30 uur
18.00 uur

Opening zaal, ontvangst met koffie en thee
Aanvang vergadering
Nieuwjaarsborrel
Einde programma

Ik hoop u op 21 januari te mogen begroeten.
Namens het bestuur,
Mickel Goossens

Rectificatie
De firma JSP is na publicatie van een artikel in de laatste Paper Snake van
mening dat mogelijk ten onrechte de indruk is gewekt dat zij geen
vertegenwoordiger meer zijn van Gardner Douglas in Nederland. Volgens dhr
Andy Burrows, eigenaar van Gardner Douglas, zijn zowel JSP als Speedon
Carworks vertegenwoordigers van hun producten in Nederland.
Rectification
After publication of an article in the previous Paper Snake, JSP is
concerned that we may have given the wrong impression that they are no
longer a representative of Gardner Douglas in the Netherlands. According to
Mr Andy Burrows, owner of Gardner Douglas, both JSP and Speedon Carworks
are suppliers of Gardner Douglas products.
Paper Snake 5-2006
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Rivierentocht 20augustus 2006
Dit jaar hadden we nog geen toertocht meegereden. Reden is dat vorig jaar november
(laatste ritje) de motor van mijn Cobra in de soep is gelopen. Ik dacht nog: leuk project voor
de winter. Maar zoals alle projecten loopt een eerste schatting wel eens uit. Hiervoor ben ik
zelf de belangrijkste oorzaak, want ik wilde meteen een aantal veranderingen doorvoeren,
zoals versterking in de middentunnel en een ander differentieel.
En dit kost toch weer een hoop tijd, want als je iets demonteer kom je steeds meer tegen.
Oftewel, het project zal ook komende winter nog wel doorlopen. De doelstelling is nu naar
2007 verplaatst en dan ben ik er weer met de Cobra.
Maar ik wilde toch weer met een toertocht meerijden, want een mooi ritje is nooit weg. En
de ervaring van vorig jaar was dat de leden toch hele mooie tochtjes uit konden zetten.
Dus de toertocht op 20 augustus die Albert Vooren in het prachtige rivierengebied van Nederland had gepland leek me wel wat. Dan maar met de Duitse degelijkheid (Volkswagen
Passat zelfontbrander) op pad.
Op de 20e eerst om 8.45 Albert maar eens gebeld. In Hoorn kwam het water namelijk met
bakken uit de lucht. Albert had in het rivierengebied echter nog mooi weer, en buienradar.nl
gaf aan dat de wolken de toertocht waarschijnlijk net zouden missen. Waarover later
meer……
In Noord Holland bleef het tot voorbij Amsterdam met bakken uit de lucht komen. Daarna
gelukkig droog. Prachtige, die mooie wolken in de lucht.
Bij aankomst in de Goudreinet in Vuren stonden er al 2 Cobra’s.
Natuurlijk van Albert en Henriëtte die de rit uitgezet hadden, en van Roel en Babs (Roel
was na zijn winterproject wel vlak voor de zomer klaar)
Eerst lekker gestart met een bak koffie met gebak.
Toen we dachten dat het bij deze opkomst bleef kwam rond 10.40 Aart en Peta aanrijden.
Hier bleef het bij en om 11.00 zijn we vertrokken.
De lucht dreigde behoorlijk, en onderweg moet je maar
afwachten of je nog ergens kan stoppen. Dus eerst nog
even bij iedereen de kap erop gezet. Dit zorgde voor een
zonnige lach van Roel. Drie stokken in twee delen is niet
veel, maar net als een bungalowtent kan het nog wel eens
zoeken zijn als je de kap pas voor de tweede keer erop
zet. Maar met zijn allen lukte dit toch goed.
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We volgden een hele mooie route door het
rivierengebied, door allerlei dorpen waar
ik nog nooit van gehoord had (Herwijnen,
Boveneind, Haaften, Neerwijnen, Varik, Wadenoijen, Avezaath en ga zo maar door).
Prachtige wegen, soms net zo breed als één auto.

We waren eigenlijk wel een beetje blij met het dreigende weer, want hierdoor waren er
nauwelijks fietsen en andere auto’s op de weg. Het had een hele uitdaging geweest op een
mooie zonnige zomerdag !! Regelmatig kwamen we op dijkjes uit met mooi uitzicht op de
rivier. Ook de A2 was dichtbij, maar via een binnendoorweggetje hebben we hem ongemerkt overgestoken. Op de route waren ook vele soorten verkeersdrempels te bewonderen.
Grote, ovale, smalle, korte, we hebben van alles gezien.
Mooiste was echter nog de drempel gevolgd door een kuil in de weg, waar ik
voor mijn gevoel een stuk Duitse degelijkheid verloren ben (wat een knal, maar
alles zit er nog onder).
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Uiteindelijk kwamen we rond
12.30 bij de lunch-stopplaats “De
Rotonde” aan.
Veel te vroeg, door het gebrek
aan hinderende fietsers.
Had ook echter hier het voordeel
dat het nog rustig was, toen we
weggingen om 14.00 liep het restaurant behoorlijk vol.

Toen we weer wilden vertrekken vielen
er een paar spetters, maar dit stopte al
gauw.
Nog even aan Roel gevraagd of de zijruiten er écht niet in hoefden.

“Geen probleem, het blijft
droog !”
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14.35 braken de sluizen toch open. Het zag eruit dat het maar een korte hoosbui was.

De 3 Cobra’s hadden er wel een
dakje opzitten, maar nog geen ruitjes. Maar zoek maar eens een goede
plek om te stoppen, en als je naar
buiten stap ben je meteen helemaal
zeiknat. De ruitjes er dus niet ingezet, als we bleven rijden viel het
misschien toch mee.

Het bleef (achteraf geklokt
via de foto’s) echter toch ruim
20 minuten onafgebroken
storten !!

Ik heb nog even aan Afra gevraagd of wij ook solidair moesten
zijn, en met de ruiten open moesten gaan rijden. Maar dan hadden
we geen mooie foto’s van dit
spektakel kunnen maken en dan is
de keuze toch gauw gemaakt.
Dit stuk van de rit hebben we weinig op de mooie uitzichten gelet maar voornamelijk op
het volgen van de goede “zwemrichting”.

Het laatste half uur was het droog en hebben we nog een aantal mooie weggetjes gezien
met mooie dreigende wolken op de achtergrond.
Vlak bij het restaurant het tankstation opgezocht.
Daar bleek bij twee Cobra’s toch een aardige plas water naar binnen gekomen te zijn door
de ontbrekende zijruiten.
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De Cobra van Albert en Henriëtte (ook zonder
zijruiten) was op wonderbaarlijke wijze vrijwel
droog gebleven. Roel en Babs en Aart en Peta
waren beiden aan de kant van het raam doorweekt.
Eerst even de Cobra’s uitgedweild (handig dat er
nog een handdoek achterin de Passat lag) zodat
iedereen weer droge voeten had.

Nog een bak warme chocolademelk
gedronken bij het restaurant en
daarna ging iedereen naar huis.

Met je haren in de wind in je Cobra is het natuurlijk een mooiere ervaring, maar ook met
een andere auto was het een hele mooie toerrit.
Volgend jaar zijn we weer van de partij met de Cobra !
Groeten,
Nico en Afra
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Showroom
Te koop aangeboden: Cobra 289 replica
Merk:
KCC (uit Zuid Afrika, zelf geïmporteerd na aankoop van 1ste eigenaar in 1999)
Motor:
Ford 289 big block, 5 liter, met Edelbrock carburateur en cilinder kop
Registratie: Auto is officieel in Nederland geregistreerd als een Classic
(dus geen motorrijtuig belasting)
Bijzonderheden: Dit is een RECHTS sturende auto (Zuid Afrika) die verder helemaal in perfecte staat verkeert. Ik ben in het bezit van de originele Zuid Afrikaanse registratie papieren.
Natuurlijk ook de Nederlandse.
Hij heeft de originele kleuren (geel met zilver) die Carol Shelby koos voor de eerste Cobra
die hij bouwde. Hij heeft geen side-pipes maar wel een prachtig Ford V8 geluid en dito
prestaties. Voor- en achter ophanging zijn van Jaguar. Hij heeft een 5-versnellingsbak die 3
jaar geleden is gereviseerd. Inclusief soft top, compartment-cover en 'Cobra' car-pyama.
Tevens bezit ik nog een Video band (VHS-PAL) van de eerste eigenaar die mij gedetailleerde uitleg geeft over de auto, zijn onderhoud, etc.....
Dit is een auto waar de volgende eigenaar nog vele jaren tour plezier aan kan beleven.
Het onderhoud vergt betrekkelijk weinig tijd. Hij staat bij mij altijd aan de druppel-lader,
dus ook de 2 jaar oude accu is in prima staat.
Het rechtshandige stuur en linkshandig schakelen went binnen 10 minuten en geeft de auto
nog iets meer ludieks.
Het feit dat ie op oude kenteken platen rijd doet wel erg vaak de voor de hand liggende
vraag gesteld worden bij stoplichten.
Deze auto is enkele weken geleden, vanwege de verzekering, opnieuw getaxeerd (rapport ter
inzage) op EUR 25.000
Mijn vraagprijs is echter EUR 20.000
Belangrijk vind ik dat de auto weer een echte Cobra liefhebber als nieuwe eigenaar
gaat krijgen.
Voor meer informatie:
Rob Pronk
Tel: 06-21890009
Email: robpronk@planet.nl
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