Evenementen :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catering en Viptent
4x4 Eiland plus parcours
Landmacht
Waterland
Tractorpull
Kindereiland / Gamedorp
USA / Dragracing
Hotrods
Peter van der Bilt trucks
Demostrop
Dirften
Minibike
Stichting Brommer Organisatie Wegraces
Rally / Race
Camping
Science / Skaterrmp
Klassiekers
Quadparcours
MoPower

Toegangskaarten en tickets :
-

Dagkaart normale prijs € 25,= per persoon via de CCN € 12,50
Sleep-in kaart normale prijs € 75,= per persoon via de CCN € 40,=

Speciale aktie :
Als je met de Cobra komt is de entree gratis, dit geldt alleen voor de bestuurder en de
bijrijder. Je kan dan ook je Cobra parkeren bij de klassiekers op het evenementen terrein.

Aanmelden :
Als je hiervan gebruik wilt maken, meld je dan. Geeft aan of je met of zonder Cobra
komt en hoeveel je komt. De prijzen van € 12,50 en € 40,= zijn ook geldig voor
familie en vrienden.
Aanmelden voor 31 maart, zodat de toegang geregeld kan worden.
Voor meer inlichtingen of aanmeldingen :
Rocco Jansen; Evenementencoördinator.

0162-517740
evenementen@cobraclub.nl


Evenementenkalender 2008
Gezocht!
Technische evenementen :Heeft u een idee, suggestie of een tip. Neem dan contact
op met de CCN.
April
6

“Park & Party” Seizoensopening bij Big Daddy’s vanaf 12:00 uur
Symfonielaan 3, 3438EX Nieuwegein, 030-6300177; afslag 16
“Nieuwegein” op snelweg Den Haag/Utrecht; www.bigdaddys.nl

13

Oost-Brabant Rit (OBR), georgansieerd door de Auto Sport Club
Boxmeer, info via : www.ASCBoxmeer.nl

13

American Sunday, Circuitpark Zandvoort, www.402events.com

18,19,20

Speed en Gein, www.speedengein.com

Mei
4

“Park & Party” bij Big Daddy’s vanaf 12:00 uur, afslag 16
“Nieuwegein” op snelweg Den Haag/Utrecht

Juni
1

“Park & Party” bij Big Daddy’s vanaf 12:00 uur, afslag 16
“Nieuwegein” op snelweg Den Haag/Utrecht

22

Midden Brabant Rit

29

Rode Kruis Rally 2008, info via : http://www.rkum.nl/rally/

Juli
6

“Park & Party” bij Big Daddy’s vanaf 12:00 uur, afslag 16
“Nieuwegein” op snelweg Den Haag/Utrecht

6

Kempenrally, georganiseerd door de Cobra Club Belgium

Augustus
3

“Park & Party” bij Big Daddy’s vanaf 12:00 uur, afslag 16
“Nieuwegein” op snelweg Den Haag/Utrecht

Evenementenkalender 2008
Augustus
22,23,24

British Classics and Exclusive Cars in Flanders Field
(deelname aan VIP-weekend)

24

British Classics and Exclusive Cars in Flanders Field
(Zondag deelname)
Meer info : http://home.scarlet.be/kemmelhistoric2

September
7

“Park & Party” bij Big Daddy’s vanaf 12:00 uur, afslag 16
“Nieuwegein” op snelweg Den Haag/Utrecht

21

Midden Limburg Rit

Oktober
5

“Park & Party” Seizoens afsluiting bij Big Daddy’s vanaf 12:00 uur,
afslag 16 “Nieuwegein” op snelweg Den Haag/Utrecht

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) is een er “Park & Party” meeting.
3de Zaterdag/Zondag in maand een tourrit of ander CCN-evenement (of andere dag,
indien vrij)
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

Op zondag 13 april verovert de American way of life het Circuit Park Zandvoort
tijdens American Sunday. Een bijzonder evenement vol prachtige musclecars, olden newtimers, trucks en motoren van Amerikaanse makelij. Hier mag de liefhebber
van Amerikaans schoon zeker niet ontbreken! Dit ultieme Amerikaanse festival
combineert bijzondere voertuigen met ultrasnelle sprintactie en zinderende shows
wat dit tot het grootste gecombineerde auto-, motor- en truckevenement van
Nederland maakt.
Honderden US cars, bikes en trucks staan te glimmen voor het publiek. Daarnaast
biedt een uitgekiend paddock- en baanprogramma voor ieder wat wils. Het geheel
wordt natuurlijk gecompleteerd met de traditionele American food & drinks, in de
vorm van overheerlijke hotdogs, popcorn, hamburgers, donuts en Amerikaans bier.
Ook zal voor muzikale aankleding worden gezorgd. Kortom: een bijzondere dag vol
Amerikaanse musclecars én the American way of life!
Heb je zelf een Amerikaanse auto? Wil je gratis naar binnen? DAT KAN!
Als rijder van een amerikaanse auto heeft u recht op gratis entree voor de auto en
de bestuurder. De bijrijders in deze Amerikaan kunnen een ticket voor € 10,- kopen
bij de mobiele kassa van Zandvoort.
Baanprogramma :
-

Mustangparade
Politiemotoren
Clubparade (CCN heeft zich hiervoor aangemeld)
Stuntmotoren
Demo dragracers
De 402 meter sprint!

Dit jaar voor het eerst: de 402 meter ofwel de ¼ mile sprint op American Sunday,
met dank aan Circuit Park Zandvoort! Nooit eerder vertoond op dit evenement en dus
een unieke kans om hierbij aanwezig te zijn.
Bezit jij een dikke musclecar? Een ronkende V12? Een snelle speedster? Of toch
een SUV van ruim 600PK... Hoe dan ook, geef je dan nu op voor dit
programmaonderdeel en laat zien dat jij de snelste bent! Alleen de besten zullen
worden beloond met een beker en natuurlijk de eer. De Shoot-Out is onderverdeeld
in drie categorieën.

Paddockprogramma :
-

Clubpaddock
Mustang paddock
DeLorean stand
Mack matinee
Meguiar´s Show & Shine Contest
Let your car be a star
Lowrider parade
Van Variety
Bedrijvenmarkt

Locatie : Circuit Park Zandvoort
U komt via de A9 naar Haarlem en neemt daar de aangegeven afslag Zandvoort. In
Haarlem volgt u de borden Zandvoort. U komt via de Zandvoortselaan het dorp
binnen rijden. Ongeveer 750m nadat u Zandvoort bent binnengekomen, moet u
rechtsaf de Kostverlorenstraat in. Let op de borden Circuit. Na de bocht naar links
neemt u tweede straat rechts, de Sophiaweg richting de spoorweg overgang. Over
de spoorweg overgang heet deze weg de Van Lennepweg. Blijf deze weg volgen. Ga
bij het tankstation met de bocht mee naar rechts en vervolg de weg. Na 500m ziet u
aan de rechterkant de ingang van het Circuit Park Zandvoort.
Extra info : www.americansunday.nl
Aanmelden :
De Cobra Club Nederland heeft een eigen kraam incl. ruimte voor 15 Cobra´s op het
paddock.
Als je hiervan gebruik wilt maken, meld je dan. Indien je ook wilt deelnemen aan
“De 402 meter sprint”, vermeld dit dan. En vermeld ook of je alleen komt of met een
bijrijder.
Aanmelden voor 6 april, zodat de paddock kaarten toegestuurd kunnen worden.
Voor meer inlichtingen of aanmeldingen :
Rocco Jansen; Evenementencoördinator.

0162-517740

evenementen@cobraclub.nl

Adressenlijst leveranciers en andere sites
Op het het Cobra-forum (www.cobra-forum.nl) wordt een lijst bijgehouden met
leveranciers voor allerlei onderdelen die je voor je Cobra nodig kan hebben, plus een
aantal interessante websites. De lijst is goed voor een paar uur surfen op het net.
Veel plezier!!!
Algemeen:
www.cobratrader.com veel cobra info
www.kitcarlinks.com Veel kitcarinfo!, zie ook links/manufacturers
www.carrolshelby.com Carrol Shelby site
www.csxinfo.net orginele cobra’s (ideeën?)
www.burago.com/weineck_cobra/weineck_cobra.htm niet org.cobra (ideeën?)
www.kitcarmag.com bron van meeste van deze sites
www.cobracountry.com idem
www.kitcarclub.com is usa’s grootste club met veel praktijkervaringsdeskundigen!
kitcars.pagina.nl op deze pagina vindt je een discussie forum. Altijd makkelijk.
www.network54.com Forumsite met veel vraag/antwoord verhalen op item
gerangschikt. Onderaan pagina automotive clicken en dan linksboven technical.
www.corral.net/forums idem
www.ebay.com autosite en daarop de zoekmachine vragen “racers outlet” te vinden,
dan kom je op een veilingsite waar je online kunt bestellen/bieden.
www.tmctechnologies.com/cobra/images/ObjectsInMirror.jpg geintje!
www.totalkitcar.com Alles over de SVA/MOT/DVLA keuring!
www.greetzfromgeertz.com/framepage%20titelfotopagina.htm De website van Gert
van Beek, lid van de TC van de Cobra Club Nederland. Veel info, ook voor beginner.
Cobra Te Koop:
Deze leveranciers hebben regelmatig of permanent nieuwe of gebruikte Cobra's te
koop.
www.kitcar.be zie Forum / Classifieds
www.daxbenelux.com
www.cobra-web.nl
www.autoeshuis.nl
www.cobrahs.de
www.mobile.de selecteer Marke = Cobra. Hier vind je veel Cobra's
www.hallmark-cars.com/site/showrooms/cobra/cobra_sroom.htm Meestal veel
Cobra's te vinden
www.sovereigncarsales.co.uk/Cobras.aspx idem
www.v8cobra.co.uk/htm/forsale.htm

Leveranciers Cobra kits:
www.cobra-web.nl Quapa, turnkey’s, kits (Pilgrim), veel onderdelen, etc. uit
Nieuwendijk
www.daxbenelux.com in België, leverancier Dax Tojeiro
www.lbcars.be in België, leveren de Anaconda Cobra kit. Daarnaast ook kappen,
lederen interieurs en veel accessoires voor iedere Cobra
www.oracle-cars.be Lokeren in België; is Benelux importeur van Hawk en Kirkham,
leveren ook veel andere onderdelen voor iedere Cobra
www.speedon.nl Gardner Douglas kits en tunkey's, diverse andere merken/types
kitcars, inbouw alarm, import uit Engeland, kentekenregistratie
Bouwverhalen :
http://home.casema.nl/fam.demeijer/ , site van Cor de Meijer
http://mypage.bluewin.ch/cobra , site van Leo
http://www.webcreator.belgacom.be/rmtechnics/
http://www.cobrareplica.nl/ , de site van Joost Groen
http://www.xs4all.nl/~rdelaat/cobra/ , de site van Rob de Laat
http://www.cobra-man.net/index.htm , de site van Ad van der Burgt
http://home.planet.nl/~verku135/ , de site van Peter Verkuijl
Nederland en België diverse onderdelen:
www.usacarsbv.com is dezelfde als www.uitlaten.com in Groningen, motoren en rvs
op maat gemaakte uitlaatsystemen.
www.imparts.nl of info@imparts.nl Badhuisstr. 13 Arnhem. Jag.delen.
www.biesheuvel.nl Autosport te Nieuwendijk tel.nr. 0183-403400/401216 (bv. Mogal
oliecoolers)
www.cspautosport.nl/partfiles/chassis.htm diversen. (b.v. unibolts)
www.intraxracing.nl spax schokbrekers, in Volker, nabij Uden
www.lbcars.be op maat gemaakte interieurs en kappen plus veel andere onderdelen,
te Zandhoven België (bijna Nederland)
Onderdelenshops in Nederland voor USA auto’s en motoren:
www.micousaparts.com (Baarlo, Limburg)
www.cpusaparts.com (Belfeld, Limburg)
www.catalina.nl (Venray )
www.corvette-parts-service.com (Uden)
www.autopride.nl (Brunssum)
www.corvetteparts.nl (Mariënheem)
www.hageman-usparts.com/(Driebergen)
www.jambroes.nl/dutch (Mookhoek)
www.parts-n-stuff.com (Nootdorp)
www.tyra.nl (Bunschoten)
www.dymotrack.nl (Cruquius, Haarlemmermeer)
www.arton.nl (Zwijndrecht), reparatie, tunig, onderdelen verkoop
www.v8supercars.nl (Gouderak) tuning, revisie, onderdelen

Onderdelen voor Rover motor:
www.smink.nl
Onderdelen voor Jaguar:
projagnl.tripod.com Jaguar onderdelen (gebruikt en nieuw), regio Apeldoorn
www.brownslane.nl te Oss
Electra:
www.motec.com.au/ems.htm is voor universele motormanagementsystemen, voor
adres in Nederland, zie dealers
kms.vankronenburg.nl ecu’s / en aanverwant.
Motoren en hun onderdelen:
Check bovenstaande onderdelenshops, die verkopen vaak ook motoren.
www.prostreet.nl Heemskerk, motorrevisie, tuning, reparatie en highperformance
onderdelen
www.garageneet.nl Zevenhuizen, tuning en revisie van v8 motoren en transmissies
Versnellingsbakken:
www.progear.nl Ijmuiden, eviseren en aanpassen differentiëlen en automatische
versnellingsbakken
Diverse:
www.technirub.nl Allerlei soorten rubberafdichtingen te Zeewolde
www.caseydiscount.nl IJmuiden, rubberdelen voor USA cars
www.intraxracing.nl dempers en veren
www.holtsauto.com diverse producten voor onderhoud en reparatie
www.winco-easylift.nl gasveren, ook maatwerk, te Oldenzaal
www.faborycentres.com eindeloos veel schroeven, bouten, moeren, enz., ook
engelse maten, meerdere lokaties in Nederland
www.casuutrecht.nl repareert instrumenten (ook Smiths)
www.info-instruments.nl reparatie en restauratie van auto-instrumenten en km-kabels
(alle merken)
www.fancycars.nl winddeflectoren
www.overtoom.nl/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/OIN/nl_NL/-/Eur/WS_FrameSetStart Voor diegene die kogelstangkoppen (rosejoints) zoeken. Kijk bij lagers.
Slick Styling & Design te Voorburg 070-3471777, spuitbedrijf, incl. special paint
www.customike.nl Lisse, spacial paint, customtricks en bodychoppen
www.lucasoilproducts.nl alle olieën voor USA cars
www.ehrf.nl Hilversum autoradiateuren en aircoservice
www.goodridge.nl Hoses and fittings
www.emachineshop.com , Hier kun je een gratis cad-programmatje downloaden en

je eigen ontwerp, van bv een moeilijk te vinden onderdeel, invoeren en vervolgens
laten maken.
www.autoboek.nl Deventer, historische en technische autoboeken
www.rustbuster.nl Veenendaal, Antiroestmiddelen en diverse gereedschappen
www.edsclassic.nl alle soorten en maten slangen en kabels voor je auto (en nog veel
meer)
Buitenland Diverse onderdelen:
www.summitracing.com, leveren ook naar Nederland, gratis catalogus
www.northernautoparts.com idem
www.pa-performance.com dynamo’s/starters
www.magnum-engineering.com/CobraReplica/index.htm idem, zij hebben ook een
zeer mooi wilwood remset voor de voorwielen van een op Jag gebaseerd chassis!
www.petersonfluidsys.com/index.html oa. Dry-sump systemen
www.jblmotor.com/chassis.htm foto’s van een zeer mooi chassis
www.gessford.com/cobraparts/images/EngineHRE1.jpg cobraparts
www.shelbyamerican.com idem
www.motolita.com ga dan naar cobra accessoires
www.finishlineaccessories.com veel fraai, leuk Cobra spul
www.europaspares.com (= www.cobraspares.com ) Brits automaterialen warenhuis
www.demon-tweeks.co.uk idem
www.burtonpower.com idem
www.goodridge.com idem, remslangen (Delft !)
www.cobrarestorers.com parts
www.cobraaccessories.com idem
www.flamingriver.com stuurhuizen/colommen
www.cantonracingproducts.com andere parts
www.proformparts.com idem
www.racesearch.com idem
www.marchperf.com poelies
www.arp-bolts.com rvs bouten unc/unf
www.compomotive.com wielen/halibrands
www.imagewheels.com wielen/halibrands GTD5/GT40
www.trigowheels.com origineel style Halibrands
www.vintagewheelworks.com nog meer velgen
www.polepositionrp.com draagarmen/spindles/fuseekogels ( = tgolas@uswest.net)
www.energysuspension.com polyurethaan bussen/ motormounts
www.greengauges.com tellers op verzoek
www.flowmastermuffler.com uitlaten
www.stainless-specialties.com rvs uitlaatdelen
www.shinybitz.co.uk rvs uitlaat/delen
www.drgas.com/itemasp?id=192 idem/div.
www.racetorations.com (rem)ideeën
www.ssbrakes.com remmen
www.wilwood.com idem
www.discbrakesrus.com idem
www.crownreman.com idem, vooral gereviseerde Jag remdelen
www.baer.com idem
www.jagweb.com/classicspares Jag.delen. Classic spares ltd. 0044(0)1992-716236

www.ward-engineering.co.uk Jag axle onderdelen
catalog.thepartsbin.com Jag onderdelen
www.cobracountry.com/amp/AMPcomponentspage.html Jag onderstelcomponenten
www.jag-lovers.org/xj-s/book/inboardBrakeUpgradeRotors.html idem
www.geocities.com/concourswest/page13.html Jag rear-ends the real thing !
cobrabehr@aol.de Michael Behr, Rostockerstrasse 5 te Wiesbaden, 2e hands vooral
Mustangdelen, tel.nr. +496122503500/gsm+491733101115
www.stangparts.com Mustangsloop die ook naar EU opstuurt. Online catalogus.
www.mustangokla.com idem
www.mustangparts.com nieuwe/revisiedelen
Adresje !; Steve Hunt, Jaguar & Classic Car Spares, 15 Southam Close, Hall Green,
Birmingham, B28 OAE, tel/fax; 0121 7770071/gsm 07885 1865111.
Bij hem kan je ook (new) ond. Bestellen (niet alleen Jag). Komt +/- elke 14 dagen
naar Belgie
(ook Ned?) en is niet duur! Je kan met hem afspreken op bv. een parkeerplaats.
Jag Parts&Cars, Scheluinsestraat 36,Gorkum. Tel.0183-666621, niet goedkoop, wel
net.
www.breezeautomotive.com idem
www.protechshocks.co.uk alu schokbrekers
www.wuerth.de voor electrische bevestigingsspullen.
www.raxles.com Amerikaanse assen.
http://members.lycos.nl/Houtbrug/ ideetje?
Electra e.d.:
www.electromotive-inc.com motormanagementsystemen
www.bgsoflex.com/megasquirt.html of www.megasquirt.info idem
www.autoworks.cc/mutiport_5_0l_efi_wiring_harness_components.htm compu-ford
site
www.verycoolparts.com idem,maar ook uni-compu-systemen, hele
mooie/eenvoudige!
www.painlessperformance.com kabelbomen, ook EFI !
www.s-v-c.co.uk electrisch spul
Motoren en hun onderdelen:
http://www.kb-silvolite.com/calc.php Site met berekeningsschema’s voor inwendige
componenten van motoren
www.streetandstripmotorsports.com/charts_guides/charts_fordtrq.htm
aanhaalmomenten voor Ford motor
www.streetandstripmotorsports.com/charts_guides/charts_mprtrq.htm idem Mopar
www.streetandstripmotorsports.com/charts_guides/charts_chvytrq.htm idem Chevy
http://members.tripod.com/lyc_42/fordv8/windsor/windsor.htm vraagbaak Ford small
bloc
www.pawengineparts.com ook een goed(koop) adres, de catalogus is niet
gratis/online!
www.ronsraceshop.com onderdelen
www.racepartsdistribution.com/index.htm fraaie onderdelen

www.cprparts.com idem, veel van coasthigh, maar dan duidelijker
www.sallee-chevrolet.com hiervoor moet je iemand in de VS hebben! Lees maar.
www.coasthigh.com (= www.probeindustries.com ) let op streetfighterkits!
www.dallasexportsales.com (= www.strokermotor.com ) motoren/componenten
www.scatcrankshafts.com idem (vooral krukassen)
www.speedomotive.com motoren
www.totalengineairflow.com airflow specialisten
www.fordcobraengines.com fraaie motoren, ook speciaal voor de Cobra, diverse
technische items
www.fordracing.com idem
www.fordmotorsports.com idem
www.goodwrench.com idem
www.goautocenter.com idem
www.design1system.com idem
www.theengineshop.com idem
www.enginefactory.com idem
www.waynesengines.com/door motoren revisie
www.twminduction.com/Home/Home.FR.html Trottlebody’s
www.holley.com/HiOctn/ProdLine/Products/C950/C950MPFI/C950EMSK.html idem
www.cranecams.com nokkenassen, etc.
www.compcams.com idem
www.edelbrock.com koppen, inlaten, etc.
www.airflowresearch.com koppen
www.araoengineering.com 4 klepskoppen! Smullen!
www.worldcastings.com idem
www.hogansracingmanifolds.com inlaten (smullen!)
www.headersbyed.com/index.htm uitlaatsystemen, spruitstukken, flanges, etc.
www.powertrack.co.uk idem
www.fiveomotorsport.com idem
www.speedwaymotors.com idem (new products,view all !)
www.chtopping.com remote masterbrakecilinder + booster
www.paragonperformance.com remslangen, etc.
Versnellingsbakken:
www.realsteel.co.uk voor bakken !
www.roadcraftuk.co.uk idem
www.latemodelrestoration.com voor bakken zie driveline
www.quaife.co.htm idem
www.jericoperformance.com idem
www.fortesparts.com idem, doch gespecialiseerd in BW/Tremec bakken, -delen
www.Ford_Borg-Warner_T-5_Manual_Transmission_Data.htm overzicht ratio’s
www.toploadertransmissions.com idem
http://home.neo.rr.com/chambersracing/speedo.htm info tandwieltjes speedometer
T5/Tremec

Diverse:
www.auto.howstuffworks.com techniek algemeen
www.totalengineairflow.com/products/fordhead/index.htm flowsite
http://users.erols.com/srweiss/tablehdc idem, met vergelijkingstabel
www.fordmuscle.com/archives/engine.shtml Techniek div. Ford
http://fordfuelinjection.com/ een prima site over Ford injectiemotoren, computers, alle
sensoren, tuning, enz.
www.cobralads.com/dyno2000/351_2gif.html 351 met AFR koppen dynotest
http://personal.mia.bellsouth.net/mia/s/t/stang351/build1.html privé site met de
opbouw van een Ford 351W motor.
www.ffcobra.com/FAQ/irs.html Amerikaanse IRS vraagbaak
www.roadsterfactory.nl over de EURO-427 kit.
www.explosiondragracing.com Dragracen in Nederland
Succes met zoeken (en vinden).
De volgorde is willekeurig en we houden niet bij wie heel goed of slecht is. We zijn bij
lange na niet volledig, maar de lijst kan je wel op weg helpen. Met jouw hulp maken
we de lijst vollediger. Als je een leverancier wilt toevoegen, reageer op dit onderwerp
met jouw leveranciers, via www.cobra-forum.nl.
De beheerder van dit deel van het Cobra-forum zal de lijst aanvullen. N.B. Stuur
voldoende gegevens mee, bij voorkeur incl. web-adres.
Bronvermelding : Met dank aan het Cobra-forum voor het beschikbaar stellen van
deze lijst.

Pubmeetings wordt “Park & Party”
In de periode april tot en met oktober houden wij altijd onze pubmeetings op de
eerste zondag van de maand.
Dit jaar zal het een en ander iets anders ingevuld worden, want Big Daddy’s is nu
ook speciaal geopend voor auto- en motorclubs die daar hun meetings houden: de
Park & Party Meeting. Individuele liefhebbers zijn natuurlijk van harte welkom.
De gemeente Nieuwegein heeft voor deze bijeenkomsten een vergunning afgeven.
Wat is nu precies zo’n Park & Party Meeting? Het is een gezellig samenzijn op de
parkeerplaats bij Big Daddy’s waar men elkaars voertuigen kan bewonderen en waar
men even bij kan praten. Aangezien ook andere clubs hiervan gebruik zullen maken,
zal er zeker voldoende te zien en te horen zijn.
Vanaf het aanliggende terras kun je onder het genot van een drankje en een hapje
genieten van al het moois.
Vanaf 12:00 uur bent u welkom!

