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HET OFFICIËLE CLUBBLAD
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COBRA CLUB NEDERLAND

Over een paar weken, 17 juni, alweer staat de
maas– en heuvellandroute. Jack en ik hopen
natuurlijk op een overweldigende opkomst
maar gezien het prachtige landschap waarin we
verkeren, hebben we er wel vertrouwen in.
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Op onderstaande website staat een filmpje
waarop je kunt zien hoe een V8-motorblok ontstaat. Een erg leuk filmpje om te zien.

tel 0226-344464

http://www.flabber.nl/archief/019905.php
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Rocco Jansen
Evenementen@cobraclub.nl

tel 0162-517740

Penningmeester:
Mickel Goossens
Penningmeester@cobraclub.nl

tel 0475-300295

Dan staat in deze Paper Snake de beantwoording van de enquête van vorig jaar.
Mickel Goossens

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

tel 0475-300295

Technische commissie:
Gert van Beek
Techniek@cobraclub.nl

De ledenlijst zal niet meer op papier worden
uitgegeven. Indien gewenst kunt u deze als excel-sheet aanvragen door een email te sturen
naar penningmeester@cobraclub.nl.

tel 0114-635010

WWW.COBRACLUB.NL
Oplage 275 exemplaren
Contributie € 45,00 inschrijfgeld € 10,00
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
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Van de Voorzitter
Beste mensen,
Dit stukje schijf ik op een zonnige en warme zondagmiddag, tw 15 april 2007. Met de temperatuur van 26 graden Celsius is het echt zomers en versnelt de natuur haar schoonheid.
Ik vermoed dat de mensen die de Betuwe toerrit vandaag onder leiding van Anton en José
Peters rijden deze prachtige natuur in haar volle glorie kunnen aanschouwen en vastleggen
“op de gevoelige plaat” als herinnering van een mooie dag.
De 1e pubmeeting was wederom een succes en een 15-tal cobra’s stonden net als hun eigenaren te glimmen op de parkeerplaats. Ook 2 Duitse cobra’s waren aanwezig, Nogmaals
dank heren voor uw komst naar onze pubmeeting.
Vooruit kijkend naar het 1e deel van ons 15-jarig jubileum viering, t.w. de toerrit op 20 mei
a.s., verzoek ik u hierbij om voor deze toerrit zich aan te melden en niet zoals gebruikelijk
op de dag zelf beslissen of u deelneemt. M.a.w. plan deze dag in uw agenda maak het geld
over en meld u aan bij onze evenementen coördinator. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Tot de volgende keer.
Groet,
Cor
Notulen ALV 21 januari 2007
Opening door waarnemend voorzitter Cor Schiedon
Cor heet iedereen van harte welkom en spreekt dankwoorden uit naar onze overleden
voorzitter Piet Wijn en verzoekt de aanwezigen om een minuut stilte ter zijner nagedachtenis.
Na deze herinneringswoorden legt Cor uit dat de agenda van deze vergadering iets
gewijzigd is en dat naar aanleiding van het vertrek per 1 januari 2007 van 2 bestuursleden er eerst de nieuwe bestuurskandidaten worden voorgesteld om na goedkeuring
van de aanwezige leden hun de ruimte te geven om in deze ALV e.e.a. te presenteren.
Er hebben zich 2 bestuurskandidaten gemeld voor de functie van evenementen coördinator (Rocco Jansen) en secretaris (Peter van Buuren). Cor verzoekt de ALV om
deze personen op te nemen in het bestuur. De ALV gaat hiermede akkoord.
Ook verzoekt Cor aan de aanwezige leden om met een niet voltallig bestuur, zijnde 4
personen i.p.v. het statutair bepaalde aantal van 5 bestuursleden, te mogen werken.
De ALV gaat hiermede akkoord.
Terugblik evenementen 2006 door Dick Vesters
Dick geeft eerst in het kort de reden van zijn vertrek aan, waarna hij terugblikt op de
diverse CCN-evenementen, zoals de Zandvoortdag, de Pubmeetings, de Toerritten
en spreekt zijn waardering uit voor de zeer goed geslaagde Original Cobra Saturday
en bedankt de organisatoren: Gert, Cors, Rocco en Richard.
Hierna gaf Cors Snijders een toelichting hoe dit evenement tot stand kwam en hoe
het resultaat was geworden.
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Er zijn die dag 72 Cobra’s geteld, waaronder enkele Duitse en Belgische.
Er waren diverse lezingen en de Cobra leveranciers hadden veel belangstelling. Ook
de Cobra-experience was zeer geslaagd en hebben velen doen genieten en het Cobragevoel aan den lijve ervaren. Op de BBQ waren 150 mensen die hebben genoten van
de muziek die de band ten gehore gaf.
Kortom, de PR voor de Cobra is goed geslaagd en een DVD van die dag is in voorbereiding en kost € 10,= . Inschrijven bij Gert de Beer.
Cors gaf ook een korte impressie over het Cobra Forum in 2006. Er zijn meer dan
200 geregistreerde bezoekers en er zijn 3041 berichten geplaatst. Het bezoekersaantal is gemiddeld 100 per dag en het aantal hits is ongeveer 100x zoveel. De beheerders screenen de berichten en het Cobra Forum blijft groeien. Recent is de Belgische
Cobra Club aangesloten en is de sponsoring middels banners gestart.
Het Cobra Forum en de Cobra Club Nederland gaan nauwer samenwerken om de
leden beter te bedienen.
Ter info gaf Cors tevens aan dat op elke eerste vrijdag van de maand ‘s avonds een
open bijeenkomst is voor cobra liefhebbers bij Gert de Beer in Hilversum.
Evenementen voor 2007 door Rocco Janssen
Rocco geeft een overzicht van de evenementen voor 2007, waarbij m.n. het 15-jarig
jubileum van onze club onder de aandacht wordt geplaatst om een 3-tal evenementen
te organiseren, zodat elk clublid zich hierin kan vermaken.
De 1e jubileum bijeenkomst is een toerrit op 20 mei en zal samen met de Mazda
MX5 club (die ook haar 15-jarig jubileum viert) worden gereden. De start is in Beusichem en de finish is in Bunnik. Details vindt u op de website en in de PS.
Op 21 juli wordt het 2e deel gevierd op de antislipschool van Rob Slotenmaker op
het circuit Zandvoort. Details worden eveneens op de website en in de PS bekend
gemaakt.
Op 16 september vindt het 3e en laatste deel van het jubileum plaats en is een rallytoerrit met diverse opdrachten. Ook deze details worden op de website en in de PS
geplaatst.
Om e.e.a. goed te organiseren zal een inschrijvingssysteem worden ingevoerd.
Rocco vraagt ook om assistentie van vrijwilligers om deze evenementen te helpen
slagen. Aanmelden dus!!!
Na deze presentatie geeft Cor het woord aan Carlos Hontoria die graag een technische dag wil organiseren om het vermogen van de Cobra op een testbank te meten.
Carlos geeft een gedetailleerde toelichting. Tijdens de behandeling van vragen en de
daarop volgende discussie over hoe e.e.a. financieel door het bestuur wordt ondersteund, wordt aan Carlos verzocht om een inventarisatie onder de leden te doen
(Cobra Forum) en daarna met Rocco e.e.a. af te stemmen en in te plannen in de evenementenagenda.
Redactioneel verslag 2006 door Mickel Goossens
Mickel geeft aan het nog steeds leuk te vinden om met de beperkte inzendingen een
PS samen te stellen, wat door de aanwezigen wordt beloond met applaus. Mickel
dankt iedereen voor deze waardering en geeft aan dat en nieuwe koers wordt ingezet
om meer kopij te verzamelen. Hierbij zal hij de lezer centraal gaan zetten en diverse
bezoeken gaan inplannen aan clubleden en daarvan een leuk verslag voor de PS maken. Gert van Beek geeft zich spontaan op, zodat de eerste versie van deze rubriek
gemaakt kan worden.
Paper Snake 2-2007
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Financieel verslag boekjaar 2006 door Mickel Goossens
Mickel geeft een korte toelichting op de winst en verliesrekening 2006 en geeft antwoord op de vragen vanuit de zaal. De kascontrolecommissie, zijnde Luuk de Boer
en Peter Meijers, zijn helaas afwezig en het verslag van de positieve controle bevindingen wordt door Mickel via de beamer gepresenteerd, waarna de voorzitter de leden verzoekt decharge te verlenen aan het bestuur voor het boekjaar 200. De ALV
verleende goedkeuring, waarna de voorzitter de leden daarvoor bedankte.
De kascontrolecommissie voor 2007 wordt gevormd door Luuk de Boer en Ad van
der Burgt.
Begroting 2007
Tijdens de behandeling van dit onderdeel werd een vraag gesteld over het begrote
bedrag voor de evenementen in 2007. Als toelichting daarop werd aangegeven dat
het grootste deel van dit bedrag is ingepland om de 3-tal jubileum evenementen te
financieren.
De begroting voor 2007 volgt het uitgavenpatroon van 2006 en wordt, na een korte
discussie over budget verdeling en het wel dan niet reserveren (lees: fixeren) van
geld voor een bepaald evenement, door de ALV goedgekeurd.
Beleidsplan 2007 en benoemingen nieuwe bestuursleden
Cor geeft als waarnemend voorzitter een toelichting op het beleidsplan en vraagt aan
de ALV om dit plan te ondersteunen. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.
Nu het beleidsplan is goedgekeurd, zal het ingevoerd moeten gaan worden, en daarvoor is een voorzitter nodig. Cor verzoekt aan de aanwezige leden of zij akkoord
gaan dat hij deze rol tijdelijk op zich zal nemen, totdat er een goede voorzitter is gevonden. De ALV stemt hiermee in.
Ook verzoekt de nieuwe voorzitter aan de ALV om akkoord te gaan met het feit dat
het bestuur wordt gevormd door 4 personen i.p.v. het statutair bepaalde aantal van 5.
De ALV verleent hiervoor haar toestemming.
Afscheid van Gert en Dick
Met de nodige dankwoorden en cadeautjes wordt er formeel afscheid genomen van
de vertrekkende bestuursleden Gert van Beek en Dick Vesters.
Rondvraag
Een van de aanwezige leden vraagt het bestuur om meer aandacht te schenken aan de
mogelijkheid van een collectieve verzekering voor de leden.
Na een discussie, biedt deze heer zich aan om e.e.a. in verzekeringsland uit te gaan
zoeken en na een inventarisatie onder de leden via het Cobra Forum een voorstel in
te dienen aan het bestuur, welke dan in de PS zal worden opgenomen.
Voorzitter Cor benadrukt nogmaals dat initiatieven, zoals deze alsook de technische
dagen, door het bestuur worden ondersteund en met betrokkenen worden uitgewerkt,
zodat diverse leden hiervan kunnen profiteren.
Na deze afsluitende woorden is de ALV 2007 beëindigd.
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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, Peter Meijers

c o m m i s s i e

N e d e r l a n d
Restaurant : Mercure - Rosmalen
Datum : woensdag 13 december 2006

Betreft : Verslag kascontrole 2006
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 2006 goed te keuren en daarmee het bestuur te ontheffen van
haar aansprakelijkheid voor in het verstreken jaar gevoerde beheer.

Met vriendelijke groet,

Luuk de Boer

Paper Snake 2-2007
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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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N-64 Miles Tourit

Hou je niet van het al moois dat het Noord-Hollandse landschap je te bieden
heeft: rustieke dorpjes, uitgestrekte landerijen, bossen, duinen en zilte zeelucht,
dan is deze rit misschien niet de rit voor jou. Voor de mensen die hier wel van
houden, zal deze rit zeker de moeite waard zijn.
De rit voert je tijdens de “N-64 miles” van de Zaanse Schans, kris kras door
het mooie Noord-Holland. Alle facetten die Noord-Holland te bieden heeft,
zijn in deze toerrit verwerkt.

Verzamelen om vanaf 10:00 uur op de parkeerplaats van de Zaanse Schans.

Vertrek 11:00 uur. Lunchen op eigen kosten, en vanzelfsprekend zijn er ook een
aantal Snake-voeder-momenten ingelast.
Tot 2 juni, Hans & Christel.
Geen inschrijfkosten.
Paper Snake 2-2007
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Evenementenkalender

Gezocht!
Aantal vrijwilligers om CCN evenementen te ondersteunen. Zonder vrijwilligers is dit bijna
niet te doen. Bijvoorbeeld op 21 juli, twee of drie leden die plaats willen nemen in de jury
van het Concours ´d Elegance. Aanmelden bij evenementen@cobraclub.nl
Mei
26

Open Dag Dax Benelux, www.daxbenelux.com

Juni
2
3
3
15-17
17

Juli
1
7
15

21
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De N-H 64 Miles toerrit, georganiseerd door Hans,Christel
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
Maas en Heuvelland Tourrit met schitterende uitzichten en mooie
weggetjes, georganiseerd door Jack & Mickel

Pubmeeting bij Big Daddy’s vanaf 14:00 uur, Symfonielaan 3, 3438EX
Nieuwegein, 030-6300177; Zie ook www.bigdaddys.nl/index.php
Oldtimerdag Kampen, www.steck.nl
Kempen rally, georganiseerd door Cobra Club Belgium, inschrijven via
evenementen@cobraclub.nl of 0162-517740, voor 1 juli
15-jarig Jubileum-CCN : American Day in Zandvoort Deelname aan de
“American Day” in de jubileumweek i.v.m. het 50 jarige bestaan van Slote
makers Antislipschool, in Zandvoort. Activiteiten op deze dag: een com
pactcursus incl. een slalomproef (max. 90 deelnemers per dag), Concours
´d Elegance incl. verkiezing, Clubstands etc.
Kosten per equipe (zie uitleg in de PS nr.1-2007 over dit evenement)
De aanmelding via evenementen@cobraclub.nl of 0162-517740, voor 1 juni
2007. De betaling o.v.v. “Zandvoort” op rekening 522132057 t.n.v. Cobra Club
Nederland te Koningsbosch, voor 8 juni 2007.
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Augustus
4-5
Continental Kitcar Show, www.kitcar.be
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
Rivierenrit georganiseerd door Albert Vooren
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
15-jarig Jubileum-CCN : Cobra-Rally (datum onder voorbehoud)
Cobra Rally, Tourrit met wedstrijdelement. Het begint over het algemeen
's ochtends met een briefing, waarna dmv een bolletje-pijltje je het eerste
deel v/d route rijdt. Na de lunch ga je verder met een kaartlees-proef, om
door middel van een bolletje-pijltje naar een eind-bestemming te rijden.
's Avonds is er dan een gezellige barbecue of diner. Het geheel is heel
professioneel opgezet, er worden mooie, kwalitatief goede gelegenheden
aangedaan. Kosten per equipe € ?,= (nog niet bekend)
Inschrijven verplicht, nader informatie volgt!
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

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
Rocco Jansen Evenementencoördinator.
(
0162-517740
evenementen@cobraclub.nl

NIEUWS
Zoals jullie wellicht gemerkt hebben. Is er al geruime tijd de pagina NIEUWS op de website van de Cobra Club Nederland (de link naar deze pagina staat onder op elke pagina).
Op deze pagina staan nieuwsberichtjes of vragen om vrijwilligers, maar kunnen ook urgente zaken staan bv een toertocht gaat niet door.
Dus kijk regelmatig naar deze pagina, zeker als je naar een bepaald evenement gaat dat
door CCN wordt georganiseerd.
Albert Vooren
Webmaster
Paper Snake 2-2007
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Aankondiging onder verantwoording van betreffende organisatie.
Cobra Club Nederland is niet verantwoordelijk voor afgelasten of gewijzigde data.
Cobra Club Nederland, de organisator en de sponsor zijn niet aansprakelijk voor welke
schade dan ook en de deelnemer vrijwaart deze tegen schade en aansprakelijkheid jegens
derden door deelname aan deze bijeenkomsten.
Opmerking :
1ste zondag v/d maand (april t/m oktober): Pubmeetings bij Big Daddy´s.
Helaas zijn er dit jaar, vanwege problemen met andere evenementen, vanuit de gemeente
enkele eisen gesteld:
•
Geen afzettingen op parkeerplaats
•
Geen kraampjes buiten
•
Geen overlast veroorzaken
Deze eisen gelden voor alle “evenementen” die plaatsvinden bij Big Daddy´s.
3de Zaterdag/Zondag in maand een tourrit of ander CCN-evenement (of andere dag, indien
vrij)
April en juli zijn vrij (zie kalender, dus meld uw tourrit of ander evenement aan).
Ideeën of suggesties
Zijn natuurlijk altijd welkom. Aanmelden bij evenementen@cobraclub.nl
Alle evenementen welke vet gedrukt zijn, worden ondersteund door de club.
Voor meer inlichtingen

Rocco Jansen; Evenementencoördinator.
0162-517740
evenementen@cobraclub.nl

Open Dag Dax Benelux
Op zaterdag 26 Mei 2007, houden wij onze eerste open dag van dit jaar.
U bent van harte welkom, tussen 10:00 en 17:00 uur.
Route : Volg de A16 richting Antwerpen, neem afslag nr.1: Zundert/Meer.
Richting Meer aanhouden. Als u het dorp Meer in rijdt gaat u direct na cafe 'T
Hoekske linksaf (juist voordat de weg een haakse bocht naar rechts maakt). Dit is
het Hoogeind, de weg blijven volgen tot u na ongeveer 2,3 kilometer aan de linkerzijde de Dax-borden ziet.
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Zaterdag 21 juli American Day in Zandvoort
Helaas was de uitleg in de Paper Snake nr. 1 niet geheel duidelijk.
De aanvang dagelijks van dit evenement is 09:00 uur en de afsluiting is rond 17:00 a 17:30 uur.
De ochtendgroep volgt de compactcursus ´s ochtends en zij doen ´s middags de slalom. Voor de
middaggroep is het programma juist andersom. Het evenement heeft voor beide groepen dus
een ochtend en middag programma.
U dient dus de gehele dag aanwezig te zijn om aan het volledige programma te kunnen deelnemen.
Het is niet verplicht om met een Cobra te komen, maar wordt wel op prijs gesteld. Als u niet in
het bezit van een Cobra bent, kunt u toch deelnemen aan deze dag. Bij slecht weer kunt u dus
gewoon met u eigen auto komen.
Kosten voor de deelnemers:
Bereken het bedrag dat u moet overmaken
Omschrijving

Bedrag

Subtotaal

Parkeerplaats (Cobra of andere auto)

€ 5,=

€

Compactcursus per persoon
(eerste dertig inschrijvingen zijn gratis, max. één gratis per lidmaatschap, neem hiervoor contact op met de
evenementencoördinator!)
Lunch per persoon

€ 50,=

€

€ 10,00

€

Totaal over te maken aan CCN
onder vermelding van Zandvoort

€

Beperkt aantal plaatsen nog beschikaar, meld u dus snel aan !
De aanmelding via evenementen@cobraclub.nl of 0162-517740, voor 1 juni.
De betaling o.v.v. “Zandvoort” op rekening 522132057 t.n.v. Cobra Club Nederland te Koningsbosch, voor 8 juni.
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De Mooiste Auto Ooit: AC Shelby Cobra
De lezers van deze en andere Wegener-dagbladen hebben de AC Shelby Cobra aangewezen als de Mooiste Auto Ooit. Via internet en sms brachten ze de afgelopen
maanden bijna 31.000 stemmen uit op een selectie van tachtig auto's. De verkiezing
leverde zware discussies op en merkgekken mobiliseer-den collega-liefhebbers over de
gehele wereld. Het resultaat is een ranglijst waar waarschijnlijk niemand het mee
eens is.

Door Corno van den Berg
Een verkiezing gebaseerd op smaak levert meestal heftige reacties op. Zo ook bij de vraag
wat de mooiste auto ter wereld is. De nominaties van lezers plaatste soms ook de redactie
van Auto voor verrassingen. Met onbekende merken als het Oost-Europese ZIL en vergeten geesteskinderen van ontwerpers als Armstrong Siddeley en Hotchkiss. Maar er waren ook
nominaties van auto's die het in de verkiezing van de lelijkste auto anderhalf jaar geleden
juist erg goed deden. De Fiat Multipla, toen overtuigend winnaar, kan toch ook bogen op
tien inzendingen voor de Mooiste Auto.
De verkiezing ging een eigen leven leiden. Ze kreeg een hoge notering in de Internet100,
een lijst van interessante websites volgens een panel van honderden internetters. Op het
werk stuurden collega's de link naar de website veelvuldig door, wat ertoe leidde dat
bijvoorbeeld in één minuut veertig werknemers van het Ministerie van Justitie hun stem
uitbrachten.
Maar ook leden van autoclubs vonden de website. Zo schoof in één dag de Landrover Series I uit 1948 van plaats 52 naar de koppositie. Uit analyse van de stemmen bleek dat de
Land Rover Club Holland de website had ontdekt. Ze riepen op hun eigen forum iedereen op te stemmen, ook in het buitenland wonende 'LaRo'-liefhebbers De Shelby Cobrafans deden hetzelfde. Op Cobra- en Land Rover-websites ontbrandden hevige discussies.
Op de Cobra-site werd gerept over de 'actieve Tonka-doosjongens', terwijl de LaRo-fans op
hun beurt de Cobra een 'Lego-bouwpakket' noemden.
En naarmate de verkiezing vorderde kregen ook de Corvette, DS, en Eend een briesje in
de rug uit bijvoorbeeld de Solomon-eilanden(!), Nieuw-Zeeland, Duitsland, Engeland en
Amerika. De Autoredactie zag zich daarom genoodzaakt de buitenlandse stemmen niet
mee te laten tellen. De verkiezing is immers opgezet om te laten zien wat de Nederlander de Mooiste Auto Ooit vindt.
14
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De RANGLIJST
Uitgebrachte stemmen totaal :

30.927

1. AC Shelby Cobra (1967)

1075

2. Aston Martin Vanquish S (2001)

1049

3. Citroën DS (1955)

1009

4. Chevrolet Corvette (1958) '

981

5. Mercedes Benz 300 SLGullwing 1954)

941

6. Alfa Romeo Tipo 33 Stradale (1967)

862

7. Ferrari 250 GTO (1962)

851

8. SpykerC12(2005)

819

9. Jaguar E-Type (1961)

812

10. Porsche 911 (type 1993)

801

'Onze open geest wint van historisch besef'
Ronald Kooyman is expert van de Louwman collectie in Raamsdonksveer, één van
de beste autoverzamelingen ter wereld. Hij reageert op de uitslag.
Door Corno van den Berg
„Wat opvalt in de einduitslag is dat de Nederlander een open geest heeft. Hij laat zich
duidelijk van alle kanten beïnvloeden. Logisch, omdat we zelf geen autofabrikanten hebben. Of slechts een enkeling, maar de DAF 55 staat erg laag. Is ook niet echt mooi natuurlijk. Maar een verkiezing als deze zou in Engeland de Engelse modellen veel hoger
brengen. Bij ons zie je een Wiesmann GT tussen een Jaguar XK120 en een Delahaye
165 staan. Zeer fraai."
„Wel moet ik met pijn in mijn hart constateren dat het historisch besef bij de Nederlanders nihil is. Veel vooroorlogs moois staat heel laag of ontbreekt. Het is voor velen te
lang geleden. Natuurlijk staan recentere auto's veel beter op het netvlies dan oudere.
Maar duidelijk is dat veel Nederlanders de historie niet kennen, ook al is de hoge notering voor de Bucciali TAV 16 uit 1922 en de Gord 812 (1938) mooi. En over smaak valt
niet te twis-ten, al begrijp ik niet waarom de AC Shelby Cobra heeft gewonnen. Er zijn
zoveel mooiere auto's gemaakt."
„De Citroen DS is een mijlpaal in de autohistorie. Niet alleen wat schoonheid en eigen
smoel betreft, maar ook qua techniek. Maar andere mijlpalen, zoals de Kever, staan
opvallend laag. De nummer twee, de moderne Aston Martin Vanquish is mooi, maar
zijn oudere broertjes zijn veel fraaier. Typisch zo'n auto die is gemodelleerd; vroeger
werden ze nog 'echt gebouwd'," zegt hij af-keurend.
Bron Regionale dagbladen van Wegener, 8 december 2006
http://www.wegenermultimedia.nl en http://www.demooisteautoooit.nl/
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Mijn zoektocht
Wie ben ik
Mijn naam is Koos en ik woon in het zuiden van het land (Limburg) en zoals zo velen heb ik
huisje, boompje en beestje en voer ik een activiteit uit om geld in het laatje te krijgen.
De vergiftiging
Toen ik een kereltje was van ongeveer 10 jaar kwam ik
in de bibliotheek een Engelstalig tijdschrift tegen dat
ging over kitcars. Dat was in die tijd dat het straatbeeld
nog bepaald werd door de Volkwagen kever en Simca´s
(begin zeventiger jaren). In dit magazine, waar ik de
naam van vergeten ben, zag ik een Nova Sterling afgebeeld, welke gebaseerd was op het onderstel van een
kever. Het geweldige aan deze auto was dat het dak naar
voren werd geklapt, zodat je in kon stappen. Ik was hier
zo enthousiast over dat ik me voornam om als ik groot
was een dergelijke auto zou bouwen. De tijd ging voorbij en de kitcar verdween van mijn beeldvlak.
Tot ik in 2000 een oude studie maat van me tegen kwam. Hij vertelde me
dat hij een Caterham super 7 aan het bouwen was. Hij was op het idee gekomen na een programma van Huub Stapel. Ik was gelijk geïnteresseerd en
heb hem het hemd van zijn lijf gevraagd. Mijn oud voornemen kwam weer
boven en ik ben toen gaan zoeken op het Internet naar meer informatie. Als
snel kwam ik erachter dat er diverse typen super sevens waren en dat de Caterham afstamde van
het origineel van Colin Chapman. Ik vond de Caterham erg wel erg prijzig vandaar dat ik, nadat
ik verschillende Sevens beken heb, ging voor de Tiger Super Six ging. Ik was er ondertussen
wel achter gekomen dat ik door mijn lengte (1,86 m) niet in alle super sevens paste. Hoewel ik
de cobra in die periode een prachtige auto vond heb ik deze niet verder bekeken, omdat ik verwachte dat deze een stuk boven het prijsniveau van de seven lag. Later bleek dat die verwachting ook klopte. Tijdens mijn zoektocht naar de seven heb ik diverse malen met mijn vrouw van
gedachte gewisseld en haar ook de nodige brochures laten zien. Ze vond de seven wel aardig en
daar bleef het dan ook bij.
Toen ik alles op een rijtje had staan, de financiën op orde kon het feest beginnen.
Echter Mark Evans gooide roet in het eten met zijn programma “a car is born”
Ik was al enkele dagen naar het programma aan het kijken en ik zette de TV aan om
de volgend aflevering te gaan bekijken, toen mijn vrouw vroeg waar ik naar ging
kijken. Nou dat was niet zo moeilijk uit te leggen, gewoon een gozer die probeert
een kitcar te bouwen. In dit geval een Cobra. Na het intro van het programma, waar ja Mark ziet
rijden in zijn Cobra, zegt ze ineens “als je wat wilt gaan bouwen dan kun je beter zo’n Cobra
bouwen, die ziet er veel beter uit dan die zeepkist die je wilt bouwen”. Ik kon haar geen ongelijk
in geven en ik denk dat veel van onze clubleden deze haar mening wel kunnen plaatsen.
Deze opmerking betekende wel dat ik me opnieuw moest gaan oriënteren. Ik was er inmiddels
wel achter dat, net als bij de Sevens, er diverse leveranciers waren van Cobra replica´s.
Tijdens mijn speurtocht over het Internet, het lezen van de diverse bouwverslagen en rij impressies kwam ik uit bij de GD427 MKIII.
De in mijn optiek sterke punten van de kit waren:
Engineering filosofie (space frame en verwijderbare body)
Kwaliteit van de kit
Bewezen en geroemde rijeigenschappen (succesvol race monster)
De kit heeft in de cobrawereld een hoog aanzien wat resulteerde in hoge tweedehandse
prijzen
18
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Deze kit had voor mij een ook een aantal nadelen zoals MKIII body (smaller dan de 427 body)
en de prijs. Vandaar dat ik verder ben gaan zoeken. Tijdens de zoektocht heb ik nog intensief
gekeken naar de DAX Tojeiro, AK427 en Pilgrim Sumo. Al deze kits hadden zo hun specifieke
voor– en nadelen.
Verder heb ik nog kort naar de Amerikaanse Factory Five Racing gekeken, echter daar bleef ik
toch zitten met een aantal vraagtekens m.b.t. het verkrijgen van een kenteken.

Tijdens mijn zoektocht was de prijs van de kit steeds het hoofdthema. Ik wou een perfecte
cobra bouwen voor een laag budget. Dit bleek echter een haast onmogelijke opgave, totdat
ik op het
Engelse cobraforum de onderstaande adviesregels tegen kwam van een cobra bouwer.
1. Whatever you do, don’t make you decision on costs alone.
2. There’s nothing worse than spending a lot of money into your build and deciding that
the base your started from isn’t what you really wanted.
After you bought the chassis and body, the rest of the build costs should be similar
In eerste instantie had ik mijn twijfels bij adviesregel 3. Echter na gesproken te hebben met
diverse bouwers en de kosten van de kits naast elkaar gelegd te hebben bleek deze regel vrij
aardig te kloppen, mits men gebruik maakt van identieke specificaties.
Daarnaast dien je het gehele project te bekijken, welke begint bij de aanschaf tot en met de
verkoop van je kit.
In het algemeen kan men stellen dat de kits die gebruik maken van Jaguar donor onderdelen
wat duurder uitkomen dan de andere. Dit komt omdat de aanschaf en revisie van jaguar onderdelen wat duurder is.
Algemeen kostenoverzicht

Knoop doorhakken.
Ik had me een beslissingsmatrix gemaakt en wist nu voor welke kit ik zou gaan. Ik ging
voor mijn eerste liefde de GD427 MKIII, welke ik in fases bij GD in Engeland zou gaan kopen.
Toen ik eenmaal de beslissing had genomen werden de nadelen die de kit nog voor mij had
in 2006 plotseling opgelost. De leverancier had nu ook een 427 body (MKIV) en een actieve
Nederlandse vertegenwoordiger (Speedon).
Verder kreeg ik kreeg van Cors (cobraforum) een
zetje toen hij me direct na mijn vakantie (augustu
2006) belde met de vraag of ik er al uitwas m.b.t. de
keuze van kit en of een presentatie wou geven over
de zoektocht naar de juiste kit, tijdens de Cobra Saturday.
Op de Cobra Saturday 2006 heb ik tijdens de presentatie dan ook bekend gemaakt dat ik een GD427
MKIV ga bouwen.
Paper Snake 2-2007
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Geplande specificatie:
GD427 MKIV (jaguar)
Ford 302 (5,0 l) V8 EFI met > 245 pk (285 lbs/ft oftewel 386 Nm)
3,54 sperdifferentieel
Borg Warner T5 versnellingsbak
Dubbele rolbeugel
Geen zij-uitlaatsysteem
Kleur donker blauw of zwart
Kleine luchthapper
De pk/gewichtverhouding is vergelijkbaar met een Porsche Cayman S (220 pk/ton). De
Porsche accelereert in ruim 5 seconden naar de 100 km/uur. Voor mij als gemiddelde
rijder is dat meer als snel genoeg.
Tijdsplanning:
Het is een hobby en in mijn optiek moeten hobbies:
Leuk zijn.
Geen must zijn.
Een uitdaging bevatten
Vandaar dat ik verwacht dat de auto ergens rond 2010 klaar zal zijn.
Middels wat artikelen in de papersnake al ik jullie op de hoogte houden van mijn vorderingen
Koos
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Bron: Autokampioen
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Enquête beantwoording
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 niet alleen: Er is altijd ondersteuning vanuit de club mogelijk
Suggesties over de Paper Snake en website: 17 reacties, 15 opmerkingen
De website moet vaker worden vernieuwd;
Wordt aan gewerkt
Er mogen meer/grote kleurenfoto’s in de Paper Snake;
Meer foto’s is mogelijk indien u die mij toestuurt
Meer kleurenfoto’s is erg duur.
U wil dat de Paper Snake ook op de website wordt geplaatst;
De oude Paper Snake worden op dit moment geschikt gemaakt voor de website.
Er mogen meer reisverslagen/vakantieverhalen in de Paper Snake, meer persoonlijke
zaken in Paper Snake;
Mee reisverslagen/vakantieverhalen zijn zeer welkom.
Deze kunt u sturen naar redactie@cobraclub.nl
Meer persoonlijke zaken in de Paper Snake is ook al in gang gezet. In de komende Paper
Snakes zal in iedere uitgave een lid in het middelpunt staan. Niet alleen de Cobra wordt besproken maar ook het verhaal achter de Cobra.
Suggesties voor activiteiten: 21 reacties, 21 opmerkingen
Meer techniek/sleuteldagen
De club probeert dit jaar een vermogensbank dag te organsireren
Circuitdagen è Clubspecials op 22 april 2007
Er mogen meer activiteiten worden georganiseerd:
Dit hangt ook een groot gedeelte van de leden af of zij iets willen organiseren. Er is altijd
ondersteuning vanuit de club mogelijk.
Puzzelrit: Zie evenementenkalender van 2007
Het bezoeken van kitcar meetings: U kunt op terecht op 26 mei bij Dax Benelux en op
4&5 aug. bij de Continental Kitcar Show in België.
Worden er voldoende activiteiten georganiseerd?: 46 reacties, 8 opmerkingen
Er is vaak een lage opkomst van leden:
Dit is iets wat de leden zelf bepalen
Wilt u activiteiten organiseren?: 22 reacties, 10 opmerkingen
U wilt ooit wel eens een activiteit organiseren:
Zie deze Paper Snake hoe je een evenement kunt organiseren. En er is altijd ondersteuning
vanuit de club mogelijk.
Wilt u stukjes schrijven voor Paper Snake?: 30 reacties, 9 opmerkingen
U wil een bouwverhaal schrijven;
Ook bouwverhalen zijn zeer welkom. U kunt deze sturen naar redactie@cobraclub.nl
U heeft geen tijd om iets te schrijven;
Een verhaal schrijven hoeft niet veel tijd te kosten. Het hoeft ook geen 6 pagina’s te zijn.
U bent geen schrijver;
U kunt ook contact opnemen met de redactie om eventueel een afspraak te maken om samen
het verhaal te schrijven.
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U wilt misschien wel iets schrijven;
Verhalen zijn altijd welkom en hoeven niet altijd over de Cobra te gaan.
Het is altijd leuk om uw verhaal in de Paper Snake te zien staan en dat andere leden het kunnen lezen.
U wilt indien gewenst wel iets over carburatie schrijven.
Alle verhalen over techniek zijn zeer welkom.
Zijn er dingen die voor verbetering vatbaar zijn? (19 reacties en 22 opmerkingen)
U wilt meer informatie over activiteiten bestuur:
Het beleidsplan 2007 is gepubliceerd in Papersnake 6-2006 en na de ALV op 21 januari j.l.
geactiveerd. Een voortgangsverslag zal worden opgenomen in Papersnake 3-2007
U wilt dat er dagen worden georganiseerd voor niet cobrabezitters om mee te rijden
met een cobra:
Tijdens de Pubmeetings is het altijd mogelijk dat u met een cobra bezitter praat en hem
vraagt om even een rondje met u te rijden, om het cobra-gevoel te ervaren.
Het bestuur moet beter luisteren naar de leden:
Wensen van leden moeten kenbaar gemaakt worden, bijv. via het secretariaat, om het bestuur in staat te stellen adequaat te reageren.
De leden moeten worden geactiveerd door het bestuur met te weinig pit:
Dit jaar is het bestuur versterkt met enthousiaste leden en hun positieve inbreng zal zeker
merkbaar worden.
Meer onderlinge communicatie om het zo aantrekkelijker te maken voor stille leden:
Via de Papersnake, de websites van de Cobraclub en het Cobra Forum is het voor”stille leden” mogelijk om kennis te nemen wat er zoal binnen de cobra-wereld gebeurt.
Geen 2 evenementen op dezelfde dag organiseren:
Zal worden vermeden.
Meer contact met andere kitcarclubs:
Bedoelt u bestuurlijk of in evenementen (toerritten, techniek, beurzen, etc.)?
Meer informatie verstrekken voor ledenvergadering:
De financiële cijfers worden tijdens de ALV aan de aanwezige leden verstrekt en er wordt
mondeling verslag gedaan door de secretaris en evenementen coördinator. M.a.w. graag
specificeren welke informatie bedoeld wordt.
De aanwezigheid van het bestuur bij de pubmeetings voor de nieuwe leden:
Het nieuwe bestuur zal dit jaar meer aanwezig zijn. Een toerbeurt systeem zal worden opgezet, omdat de bestuursleden uit Limburg, Drenthe, Noord-Holland en Brabant komen.
Niet-bouwers worden niet erg serieus genomen:
Als dit inderdaad gevoeld wordt, dan is het wenselijk dat deze “leden-zonder-cobra” contact
opnemen met de voorzitter.
Het bestuur moet besluitvaardiger worden:
Het beleidsplan 2007 is gepubliceerd in Papersnake 6-2006 en na de ALV op 21 januari j.l.
geactiveerd. Een voortgangsverslag zal worden opgenomen in Papersnake 3-2007
Meer interactie met leden:
Als het virtuele secretariaat georganiseerd is, dan is dit zeker mogelijk. Ook via het Cobra
Forum kunnen leden met het bestuur van gedachten wisselen.
U wilt een adressenlijst van leveranciers, spuiters, bekleders, etc.:
Is voorzien in het virtuele secretariaat.
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U wilt een betere communicatie:
Via de Papersnake, het virtuele secretariaat en het Cobra Forum is een goede wederzijdse
communicatie mogelijkheid voorzien.
Club minder elitair maken:
Wat wordt hiermee precies bedoeld? Is dit de beleving van niet-cobra-bezitters?
Graag verduidelijken.
U mist het “wij-gevoel”:
Het “wij-gevoel” ontstaat uit gemeenschappelijkheid, vriendschap en respect. M.a.w. u zult
het zelf moeten uitstralen en activeren, zodat ook andere leden uw voorbeeld zullen
overnemen.
Het bundelen van krachten en kennis:
Er zijn diverse mogelijkheden om technisch elkaar te helpen in moeilijkere momenten in de
bouwfases van uw cobra. Als er wat ander mee wordt bedoeld, dan graag verduidelijken.
U wil dat er dagen worden georganiseerd voor niet-cobrabezitters om mee te rijden
met een Cobra:
Kom eens naar een pubmeeting en maak een afspraak met een Cobra eigenaar

Cobrarit
Rivierentocht 19 augustus 2007
Nadat vorig jaar de rit een beetje in het water was gevallen doen we het dit jaar nog een
keer. Misschien met een paar kleine aanpassingen.
De toertocht zal jullie over de (zeer) smalle dijkjes
van onder andere de Lek, de Waal en de Linge brengen in het prachtige rivierengebied van Nederland.
Tussen al die rivieren rijden we door de karakteristieke dorpjes en de prachtige polders in deze omgeving.
Het startpunt is makkelijk te vinden, namelijk het
restaurant:
Goudreinet Vuren
De vestiging Goudreinet Vuren is ten zuiden gelegen van
Rijksweg A15 (Rotterdam - Nijmegen) bij afslag 29
(Leerdam/Vuren). (tel 0183 630323)
Jullie worden vanaf 10:00uur verwacht. Een lekker kopje koffie/thee en wat lekkers staat
klaar. Om 11:00 starten we met de tocht . Na ca 1 km stoppen we weer even (ten noorden
van de Rijksweg) bij een tankstation om de dorst van onze Cobra te lessen (Ook LPG).
Tijdens de route wordt de tijd genomen om even rustig te lunchen.
Heb je nog vragen en om aan te geven of je mee wilt rijden:
Albert Vooren
Tel. 0183 402496
Email. Albert.vooren@12move.nl
We rekenen op jullie komst.
Albert en Henriëtte.
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Hekelingen, 13 januari 2007
Een nieuw item in onze Paper Snake is “In The Picture”. Hierin staat iedere keer een lid in het middelpunt. Ik heb vorig jaar een oproep gedaan voor
mensen die hun verhaal kwijt wilde in onze Paper
Snake. De Paper Snake lag nog maar net op de mat
en toen belde Leen Barendregt. Leen had de oproep
gelezen en was meteen enthousiast. We hebben
even over de telefoon gepraat en een datum afgesproken voor een bezoek.
13 januari was het dan zover. Rond 11 uur kwam ik aan bij Leen en Jolanda en werd daar
hartelijk ontvangen met een lekkere kop koffie. En die ging er wel in na een ritje vanuit limburg naar Hekelingen vlakbij Spijkenisse. Leen is pas sinds kort lid van onze club en heeft
een Cobra. Een Dax om precies te zijn. Maar die komt later aan bod. Eerst vertelt Leen over
zijn andere passies zoals rallyrijden en hondensport. Zijn honger naar snelheid begon nog
vroeger en wel met brommers zoals bij zovelen. Echter, Leen zijn opgevoerde Zundapp liep
120km/h en dat ontging de politie niet altijd met als gevolg dat Leen nog wel eens achterna
werd gezeten door de blauwen.
Toen Leen de brommers was ontgroeid, moesten auto’s
het ontgelden. Leen ging rallyrijden met een Opel Ascona 1900N maar U raadt het al, ook die was niet meer helemaal hetzelfde als toen wanneer die auto de fabriek
uitrolde. Een rolkooi kwam erin en diverse (motor)
onderdelen werden onderhanden genomen waarbij ook
onderdelen uit Leen zijn handen ontsproten. Niet alleen
kan Leen dus een stevig potje sturen maar ook technisch
weet hij van wanten.
Dat hij een stevig potje kan sturen wordt bevestigd als we de garage in lopen. Vele glimmende bekers stralen je tegemoet en ook hangen er vele foto’s in de garage. Op die foto’s staat
Leen vaker dan eens met een auto op de foto waarvan de achterkant de voorkant probeert in
te halen.Totaal heeft Leen 8 jaar geracet.
Toen Leen de rallysport achter zich liet begon hij aan de hondensport. Leen beoefende de
sport met Duitse Herders. Wederom was Leen succesvol, ook op nationaal niveau getuigen
de vele bokalen en andere prijzen. Ook van de hondensport hangen foto’s in de garage waarop Leen samen met de honden het parcours aflegt.
Op het moment woont Leen aan een mooi dijkje in Hekelingen samen met z’n vrouw, 2
zoons en hun 2 herders. In het dagelijks leven bestiert Leen een kistenfabriek waar industriële kisten op maat worden gemaakt voor allerlei soorten goederen. Maatwerk is het devies bij
Barendregt Kistenfabriek. www.barendregt-kistenfabriek.nl
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Natuurlijk komt ook de Cobra ter sprake. Het was liefde op het eertse gezicht. Na een proefrit met Rene van der Spuy, die in de buurt woont, is Leen verliefd geworden op de Cobra
door het lijnenspel en het typischeV8-geluid. Eigenlijk had Leen het idee om een Donkervoort te gaan rijden maar na die proefrit was het met dat idee snel gedaan en ging hij op zoek
naar een Cobra en die vond hij uiteindelijk bij John Kox. Sinds december 2006 heeft Leen
zijn eigen Cobra. Het is een donkerblauwe Dax met een Chevy 350, 4 bak en rijdt op benzine!! Natuurlijk wordt de sleutel even omgedraaid en komt de Cobra tot leven. De garage
wordt gevuld met muziek en uitlaatgas. Wat komt er toch een mooi geluid uit die sidepipes.
De Cobra van Leen is er eentje uit de JPS-periode. Leen is een mooi-weer-rijder. Zijn Cobra
blinkt dan ook in de garage zonder de sporen van regen en modder. Op het moment van
schrijven is de Cobra voorzien van een ander kleurtje en prijken er Shelby-strepen op de body.
Leen is een gepassioneerd man en als hij ergens aan begint
dan doet hij het ook meteen goed.
Leen bedankt voor je gastvrijheid en je verhaal!
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