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Piet is er niet meer en dat valt niet te begrijpen.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de enorme grote steun die
wij mochten ontvangen. De opkomst was zeer groot en dat heeft ons enorm goed
gedaan.
Ook de vele kaartjes en brieven die wij ontvingen hebben allen dezelfde
strekking.
Een man om NOOIT te vergeten.
Bedankt voor alles,
Nel, Peter en Patrick

Paper Snake

Redactioneel

HET OFFICIËLE CLUBBLAD
VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND

2006 is alweer bijna voorbij. Ik kan me het
nieuwe millennium nog goed herinneren en nu
zijn we alweer 7 jaar verder.
Het was een jaar met extemen. Juli was
extreem warm, augustus was extreem nat,
september was weer warm en ook nu nog
mogen we niet klagen over het weer. Een witte
kerst zal er ook dit jaar waarschijnlijk niet inzitten. Misschien kunnen we de kerst wel op
het terras in het zonnetje doorbrengen.

14e jaargang No.6 december 2006
Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057
Waarnemend Voorzitter:
Cor Schiedon
Voorzitter@cobraclub.nl

tel 0522-470500

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

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
Technische commissie:
Gert van Beek
Techniek@cobraclub.nl

tel 0475-300295

Het gat dat Piet Wijn heeft achtergelaten in het
bestuur is opgevuld door Cor Schiedon. Cor is
tot aan de algemene ledenvergadering waarnemend voorzitter. Echter zullen we Piet blijven
missen. We staan op de algemene ledenvergadering een moment bij Piet stilstaan.

tel 0114-635010

Ik wil iedereen oproepen om de contributie nog
niet over te maken en te wachten op de acceptgiro die in januari in de bus komt.

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

Ik heb nog een oproep en dat is aan iedereen
die zijn verhaal kwijt wil in de Paper Snake. Ik
heb dit jaar de aftrap gedaan met het verhaal
over hoe ik met het virus ben besmet. Het is de
bedoeling dat ik gewapend met pen en papier,
laptop en fotocamera naar u toe kom om zo uw
verhaal te maken en in de Paper Snake te plaatsen. Ik hoop op uw medewerking.
Hopelijk zie ik u op 21 januari bij de algemene
ledenvergadering.
Dan rest me nog om u fijne feestdagen te wensen en een mooie zomer in 2007.
Mickel Goossens
Copijdata voor 2007
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Van de Voorzitter
Beste clubleden,
Als secretaris en waarnemend voorzitter schrijf ik nu dit voorwoord van de kersteditie van
de PaperSnake.
Door het plotselinge overlijden van onze gewaardeerde Piet, zijn na onze emoties en stille
verdriet de bestuurlijke zaken weer opgepakt.
Wij, als bestuur hebben getwijfeld om de geplande ALV door te laten gaan, echter er zijn
vele zaken die besproken moeten worden.
Piet kennende, zou hij het prettig vinden als we toch bij elkaar komen, dus geven wij graag
gevolg aan zijn wens.
Uw aanwezigheid op de ALV van 21 januari 2007 is dus gewenst.
Locatie, tijd en de vergaderagenda treft u in deze PaperSnake aan.
Enkele weken geleden hebben onze Evenementen coördinator en ons Technisch bestuurslid,
t.w. Dick Vesters en Gert van Beek, aangegeven m.i.v. 1 januari 2007 hun bestuurstaak te
willen beëindigen.
Rococo Jansen heeft zich bereid verklaard om als nieuwe Evenementen coördinator in het
bestuur zitting te nemen.
Graag willen wij uw goedkeuring daarvoor op de ALV verkrijgen, zodat de evenementen
voor 2007 georganiseerd kunnen gaan worden.
Gert van Beek heeft aangegeven om als technisch commissielid te willen meedraaien, dus is
er een bestuursvacature voor de coördinatie van technische zaken ontstaan.
Als u vindt dat deze rol u past, meld u zich dan voor 20 januari 2007 bij ondergetekende.
Als waarnemend voorzitter heb ik een beleidsplan voor 2007 geschreven, welke u in deze
PaperSnake aantreft.
Als u van mening bent dat deze nieuwe koers ingezet moet worden, dan kan dat alleen via
de ALV en dus nog een reden om hierbij aanwezig te zijn.
Statutair bezien moeten wij als bestuur met minimaal 5 en maximaal 7 personen onze taken
uitvoeren. Echter, gelet op de huidige situatie is dat nu niet mogelijk.
Momenteel bestaat het bestuur uit de navolgende personen:
Cor Schiedon, waarnemend voorzitter en secretaris,
Mickel Goossens, penningmeester en redacteur,
Dick Vesters, aftredend evenementen coördinator,
Gert van Beek, aftredend technisch coördinator.
Ondersteunend aan het Bestuur is Albert Vooren en actief als webmaster.
Als er voor 21 januari 2007 van uw zijde geen nieuwe bestuurskandidaten zijn aangemeld,
dan zullen wij op de ALV u moeten verzoeken om voor het boekjaar 2007 aan ons toestemming te geven om van deze eis af te wijken.
In vertrouwen op uw komst, wens ik u en uw geliefden prettige feestdagen toe.
Cor Schiedon
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Concept Beleidsplan boekjaar 2007 Cobra Club Nederland
Bestuur structuur:
Rol Voorzitter:

Coördineren van de activiteiten van bestuursleden, leiding van vergaderingen en representatieve taken en externe contacten t.b.v. de Vereniging.

Rol Secretaris/webmaster:
Met website kennis zorgdragen dat de CCN-website als virtueel secretariaat wordt opgebouwd en door hem/haar wordt onderhouden, zodat continuïteit van informatie naar leden wordt gewaarborgd. Hieronder valt
ook het opzetten en bijhouden van een register van Nederlandse cobra
automobielen met het chassisnummer als referentie en het bijhouden van
(technische) wetenswaardigheden (links) van zelfgebouwde cobra’s en
het verzorgen van regelmatige back-ups (CD’s) van deze (internet) informatie.
Rol Penningmeester:
Rol Redacteur:

Zorgt voor de financiële zaken van de CCN.
Zorgt voor het verzamelen van informatie, de redactie en het laten drukken/verzenden van het clubblad naar onze leden.

Rol Evenementen coördinator:
Coördineert (en organiseert mede) de diverse CCN evenementen.
Rol Technische coördinator:
Coördineert de technische vragen van leden en verzorgt in samenwerking met de Technische commissie de antwoorden en waar nodig het
verzorgen van technische lezingen voor de leden.
Werkstructuur:
Het virtuele secretariaat zal vanaf 2007 de spil zijn van de CCN en aanvullend zijn op andere
cobra gerelateerde Internet sites, waaronder ook het Cobra Forum.
Het clubblad is de fysieke boodschapper naar de leden en een uitneembare pagina van een evenement zal toegevoegd worden, zodat leden de mogelijkheid hebben om deze
Informatieve pagina naar evenementen mee te nemen en het clubblad ongeschonden blijft.
Clubbladen zullen met een vertraging van 2 voorgaande uitgaven op de CCN-website worden
geplaatst. Alle tot nu toe gepubliceerde clubbladen welke digitaal zijn, zullen vanaf 1 januari
2007 op de CCN-website beschikbaar zijn.
Het bestuur zal maximaal 6 maal per jaar bijeenkomen op een centrale plaats in Nederland en de
notulen met actielijsten daarvan zullen door de secretaris worden opgemaakt en gearchiveerd.
Het bevorderen van de saamhorigheid onder de leden is het uitgangspunt en alle handelingen
van het bestuur zijn daarop gericht.
Door het organiseren van (unieke) evenementen, toerritten en pubmeetings wordt deze doelstelling bereikt, waarbij vernieuwende ideeën en wensen van de leden ingebracht zullen worden. De
karaktereigenschappen van de bestuursleden zijn: flexibel, creatief, actief en betrokken zijn.
Leiden, 22 november 2006
Cor Schiedon
(waarnemend voorzitter en secretaris CCN)
Paper Snake 6-2006
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Een laatste woord over Cobra spiegels?

Er is veel geschreven over spiegels voor de Cobra. Ik was nooit tevreden over de beschikbare spiegels voor de Cobra. Het enige wat je ermee kunt zien is de achterkant van de auto. Ik
heb lang gezocht en nagedacht voor een alternatief. Ik vind dat mijn oplossing waarbij ik
gebruik gemaakt heb van voornamelijk originele onderdelen, er niet alleen goed uitziet,
maar ook nog werkt.
Ik gebruikte de originele Cobraspiegel, waarvan ik het steeltje verwijderd heb. Bij Europa
Spares bestelde ik een paar verchroomde Ford Sierra transit spiegelstelen. (Onderdeelnr.
M16018) voor £16.06 per stuk plus VAT en drilde de uiteinden dusdanig dat er M8
schroefdraad op paste. Ik nam 2 “captive nuts” en sneed het eind af. .Een schroefde ik op de
schroefdraad en de andere schroefde ik de verkeerde kant op. Zo vormde ik een bal aan het
eind van de schroefdraad. (Ik kan niet lassen!).Vervolgens vijlde ik de schroefdraad aan het
eind van de bal dunner (een paar millimeter). Nadat ik de schroefdraad bevestigd had aan de
spiegel kon ik de spiegel een beetje draaien. Tot slot bevestigde ik de spiegelarm op de body
m.b.v. een andere “captive nut”.
Het mooie van de Sierra Transit spiegelsteel is dat als je er tegenaan stoot het “opzij springt”
en dus de lak niet beschadigd wordt.
Op de foto zie je duidelijk dat de spiegel ook nog multifunctioneel is: ze werkt prima als een
vliegenvanger..
Groeten, Bob Swift
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Showroom
Te Koop.
Merk
:Dax Cobra
Bouwjaar
:1988
Motor
:Rover 3,5 ltr. V8
Versnellingsbak :handgeschakelde 5-bak
Stuurbekrachtiging
Rallystyle opgebouwd.
British racing green.
vraagprijs: 37.000 euro.
info:
H.J. van Manen
06-55571350
035-6246511
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Te koop:
Sumo Cobra MKIII 2,9 ltr V6
Kleur Paars
Bekleding is beige leer
De Cobra is in zeer goede staat
Kilometerstand 10.000 km
Bouwjaar 1996
Wegens een geplande emigratie moeten we de auto helaas verkopen.
Vraagprijs is 35.000 euro
Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.
Foto’s kunnen worden gemaild.
Met vriendelijke groet
A. Elkabass
06-53856966
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Ik heb COBRA documentatie vanaf 1962, toen ik dat spaarde als 16 jarige.
Het betreft originele folders, fabrieksfoto's, speldjes, embleem, roadtests, etc..
Daar wil ik nu vanaf en dat het bij liefhebbers komt.
Mijn bureaublad geeft natuurlijk een COBRA weer als achtergrond.
Hierbij een beschrijving van mijn documentatie.
Originele fabrieksfolders;

AC England,

2x Cobra 289 1964
1x Cobra 289 vernieuwd 1965
1x AC 428 convertible 1968
Originele fabrieksfoto's;
AC England,
2x 289 Shelby Inc.
289 street, 289 race, 427, 289 Daytona
coupé, waarvan twee met handtekening van
Carroll Shelby.
Speldjes
AC England,
origineel geëmailleerd AC.
Shelby Inc, kunststof Cobra
Badge/embleem
Shelby Inc.
geborduurd Cobra logo, doorsnede 8 cm.
Originele brieven
AC Cars Ltd
4 stuks
Shelby Inc.
5 stuks
Mijn eigen archief
Technische beschrijvingen en roadtests uit auto magazines ,
AC Greyhound, Aceca, Ace, Bristol, Cobra natuurlijk,
Daytona coupé, 427 en 428.
Ik heb ook veel foto's privé en uit tijdschriften over races van Zandvoort tot Le Mans tot
Amerika.
Verdere gegevens over Mustang Shelby "Son of Cobra", Mustang Mach1, Cobra uptune
kits voor standaard Fords en luxery accessoires folders.
Dit is mijn aanbod, prijs n.o.t.k.
Mijn wens is niet eens zelf te rijden in een Cobra maar mee te rijden in een Cobra, omdat
dat een deel van mijn jeugd is.
Groeten Peter Krapels
pjkrapels@hetnet.nl
Blauw Kentekenplaten. Het waarheid.
Oom agent is niet alleen vanachter bosjes te controleren of u te hard rijd, bekeurt vanwege
fout parkeren of andere onzin, maar u ook op de bon te slingeren als u op uw Cobra verkeerde kentekenplaten geschroefd zitten. Volgens de FEHAC blauw kentekenplaten mogen alleen op voertuigen die voor 1 januari 1978 een kenteken krijgen. Voertuigen met een kenteken bestaande uit vier letters en twee cijfers mogen nooit blauw kenteken platen voeren.
Hoe goed u uw verhaal heeft voorbereid om de wetsdienaar ervan te overtuigen dat het wel
mag, zal niet voorkomen van een bon.

De Swifty Snakers
Paper Snake 6-2006
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Nieuwe pesterij op de Nederlandse wegen!

Misschien heeft u gelezen dat er een nieuwe generatie”flits”palen opkomst is die niet meer flitst
maar digitaal werkt. Je weet dus niet meer dat je geflitst wordt. Het komende jaar worden er
1300 geplaatst. Leuke hè!
Ik denk dat ik een betaalbaar middel heb gevonden tegen deze autopesterij.
Het heet de Speeding Master. Het doosje ontvangt een signaal vanuit 3 GPS satellieten en
meldt uw snelheid, en de afstand tot de volgende camera of trajectcontrole. Bij nadering van de
gevaren zone, niet ver van de camera, hoor je een hoge toon, daarna wordt de toon laag en krijg
je de afstand te zien tot de volgende camera. De Speeding Master is 100% legaal omdat het een
z.g.n. passiefsysteem is en via de database van de leverancier werkt. Het doosje plaats je op je
console, de aanstekeradapter bevestig je op z’n plek. Het is mogelijk regelmatig de database van
de Speeding Master te updaten via de internetsite. (USBplug). Het is ook mogelijk het systeem
te koppelen aan uw PDA. En dit alles bij Blokker voor minder dan 50 euro’s. Dat is wel heel
wat goedkoper dan een Tom-Tom. Of soortgelijk systeem en bovendien een stuk kleiner.
U vindt meer informatie op www.leadtek.nl
De groeten van

De Swifty Snakers
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Bob en Liane Swift

Enquête
Begin van het jaar hebben we een enquête gehad en u uw mening gevraagd over het reilen
en zeilen van de club. Alle antwoorden zijn bekeken en hieronder volgt een een samenvatting van de enquête.
Op de vraag of u bereid bent om een eigen bijdrage bij activiteiten te leveren kregen we 30
reacties en 6 opmerkingen:
•
U wil wel maar het ontbreekt aan tijd of gezondheid;
•
U wil wel maar niet alleen;
•
U doet reeds mee aan organiseren het activiteiten.
Suggesties over de Paper Snake en website: 17 reacties, 15 opmerkingen
•
De website moet vaker worden vernieuwd;
•
Er mogen meer/grote kleurenfoto’s in de Paper Snake;
•
U wil dat de Paper Snake ook op de website wordt geplaatst;
•
Er mogen meer reisverslagen in de Paper Snake, meer persoonlijke zaken in Paper
Snake;
•
Verhalen in de Paper Snake waarin leden worden voorgesteld.
Suggesties voor activiteiten: 21 reacties, 21 opmerkingen
Europees Cobra Weekend;
Meer techniek/sleuteldagen;
Circuitdagen;
Hulp bij aankoop van 2e hands cobra door ervaren/technische leden;
Voorlichtingsbijeenkomst voor aspirant leden/bouwers;
Bezoek brengen aan fabriek;
Er mogen meer activiteiten worden georganiseerd;
Korte vakanties en weekendjes weg in bepaalde provincies;
Puzzelrit;
Het bezoeken van musea en bezienswaardigheden;
Het bezoeken van Kitcar meetings;
Bezoeken van leden die een Cobra aan het bouwen zijn of hebben gebouwd.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verzekerd via de club: 15 reacties
Worden er voldoende activiteiten georganiseerd?: 46 reacties, 8 opmerkingen
•
Genoeg activiteiten;
•
Er is een vaak een lage opkomst van leden;
•
Voldoende activiteiten gezien de opkomst;
•
U heeft nog nooit deelgenomen aan een activiteit,
•
U kan helaas niet altijd aanwezig zijn;
•
Meer activiteiten organiseren die op kennis zijn gericht gewenst;
•
Er wordt veel georganiseerd en van goede kwaliteit.
Wordt er voldoende techniek behandeld?: 33 reacties, 2 opmerkingen
•
De technisch commissaris zit ver weg;
•
De donderdagavond bij Gert de Beer is leuk en leerzaam en heeft een lage drempel.

Paper Snake 6-2006
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Wilt u activiteiten organiseren?: 22 reacties, 10 opmerkingen
•
U wil wel maar heeft geen tijd,
•
U organiseert al activiteiten;
•
U wilt ooit wel eens een activiteit organiseren;
•
U wilt eerst uw Cobra afbouwen;
•
U wilt wel een activiteit organiseren maar dan alleen met voldoende ondersteuning
van het bestuur;
•
U wil wel een activiteit organiseren maar niet alleen
Wilt u stukjes schrijven voor Paper Snake?: 30 reacties, 9 opmerkingen
•
U wil een bouwverhaal schrijven;
•
U heeft geen tijd om iets te schrijven;
•
U bent geen schrijver;
•
U wilt persoonlijke verhalen maken;
•
U wilt een vakantieverhaal maken;
•
U wilt misschien wel iets schrijven;
•
U wilt indien gewenst wel iets over carburatie schrijven.
Zijn er dingen die voor verbetering vatbaar zijn?: 19 reacties, 22 opmerkingen
•
U wil meer informatie over activiteiten bestuur;
•
U wil dat er dagen worden georganiseerd voor niet-cobrabezitters om mee te rijden
met een Cobra;
•
Het bestuur moet beter luisteren naar de leden;
•
De leden moeten worden geactiveerd door het bestuur met te weinig pit;
•
Meer onderlinge communicatie om het zo aantrekkelijker te maken voor stille leden;
•
Geen 2 evenementen op dezelfde dag organiseren;
•
Meer contact met andere kitcarclubs;
•
Meer informatie verstrekken voor ledenvergadering;
•
De aanwezigheid van het bestuur bij de pubmeetings voor de nieuwe leden;
•
Niet-bouwers worden niet erg serieus genomen;
•
Het bestuur moet besluitvaardiger worden;
•
Meer interactie met leden;
•
U wil een adressenlijst van leveranciers, spuiters, bekleders e.d.;
•
U wil een betere communicatie;
•
De club minder elitair maken;
•
U mist het “wij-gevoel”;
•
Het bundelen van krachten en kennis.

12 Paper Snake 6-2006

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
Agenda ALV 21 januari 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening en herdenkingswoorden aan Piet Wijn door waarnemend voorzitter Cor Schiedon
Evenementen verslag 2006 door Dick Vesters
Redactioneel verslag door Mickel Goossens
Financieel verslag met kascontroleverslag boekjaar 2006 door Mickel Goossens
Begroting boekjaar 2007 door Mickel Goossens en benoeming kascontrolecommissie
Voorstel nieuwe bestuurskandidaten en benoeming (*)
Voorstel beleidsplan 2007
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

(*) Bestuur voorstel:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Redactie PaperSnake:
Evenementen coördinator:
Technisch coördinator:

Cor Schiedon, aftredend per 1-1-2009
Vacant
Mickel Goossens, aftredend per 1-1-2008
Mickel Goossens, aftredend per 1-1-2009
Rocco Janssen
Vacant
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Cobralia
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
Reiswekker
Lampje
Puzzel
Vest
Wall plate

€ 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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Evenementenkalender

Januari
12-14
21

InterClassics, Het klassieker evenement van NL. MECC Maastricht
tel. 040-383 8383; http://www.ic-tm.nl/ of www.mecc.nl
ALV Jaarvergadering Cobra Club Nederland Locatie: Big Daddy’s,
Symfonielaan 3, 3438EX, Nieuwegein`. Start 14.00 uur tel. 030 - 6300177

Februari
Maart
2-4
Antwerp Classic Salon – Thema Ferrari, Antwerpen inl. tel. 045 546 2066;
www.siha.de
10-11
British Cars en Lifestyle Autotron Rosmalen tel. 073-6293911; `
http://www.autotronevenementen.nl/
18
Opening cabrioseizoen: 5e IJsselmeerrit, http://www.barchetta.nl
29-03/
Techno Classica, een absolute aanrader. Messe Essen Duitsland, www.siha.de
01-04
April
1

15
22

Mei
6

20
20
Juni
3
3
15-17
17

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
CCN Toerrit ??
ClubSpecial Zandvoort. Jouw kans om op het circuit te rijden ! € 10
(CCN gesponsord) Plaats voor 10 Recreatie en 4 Snel. Deelnemers en mee
rijders 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; zie ook www.bigdaddys.nl/index.php
Oldtimershow inclusief toerrit. Start in Best. www.toonvertier.nl
Vooraf opgeven bij tel. 0499 310181 of info@toonvertier.nl
CCN Toerrit ??

Pubmeeting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur, Symfonielaan 3, 3438EX
Nieuwegein, 030-6300177; Zie ook www.bigdaddys.nl/index.php
Cabrio & Roadster beurs in Expo center, Meidoornkade Houten.
Zie www.vhm-events.com
Oldtimer Festival, Nürburgring Duitsland. http://www.nuerburgring.de
CCN Toerrit ??
Paper Snake 6-2006
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Juli
1
15

Pubmeeting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur, Symfonielaan 3, 3438EX
Nieuwegein, 030-6300177; Zie ook www.bigdaddys.nl/index.php
CCN toerrit ??

Augustus
5
Pubmeeting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur, Symfonielaan 3, 3438EX
Nieuwegein, 030-6300177; www.bigdaddys.nl/index.php
10-12
Oldtimer Grand Prix, Nürburgring Duitsland. http://www.nuerburgring.de
19
CCN Toerrit ??
24-26
Vehikel Auto & Motor Veemarkthallen Utrecht inl. tel. 030 2258262;
www.vehikel.com
31-08/
Goodwood Revival Meeting – Goodwood, England. Een must voor de classic
1+2-09
liefhebber. Zie http://www.goodwood.co.uk/revival/
September
2
Pubmeeting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur, Symfonielaan 3, 3438EX
Nieuwegein, 030-6300177; www.bigdaddys.nl/index.php
15
Oldtimerdag Alphen a/d Rijn; www.ritzsite.net/otdalphen
16
Tourrit CCN ??
22
Oldtimerdag Appelscha, http://www.oldtimerdagappelscha.nl/

Oktober
2

Pubmeeting Seizoens afsluiting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur
Symfonielaan 3, 3438EX Nieuwegein, 030-6300177;
www.bigdaddys.nl/index.php

November
December
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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