Park & Party Meetings
In de afgelopen jaren waren we gewend aan onze pubmeetings, eerst in Laren en
later in Nieuwgein bij Big Daddy´s. Dit jaar zijn de pubmeetings omgedoopt in “Park &
Party”, omdat naast onze club ook andere auto en motorclubs aanwezig zullen zijn.
Het aangepaste logo voor de P&P kun je hier zien zien.

De eerste Park & Party meeting was op zondag 6 april, helaas was de
weersvoorspelling erg slecht, regen en natte sneeuw. Dat was duidelijk te merken
aan de lage opkomst, want in het totaal heb ik drie Cobra´s gezien.

Achteraf is het de gehele dag droog gebleven en was er zelfs voldoende zonneschijn
om thuis de tuindeuren open te zetten. De volgende P&P heb ik gemist op 4 mei,
maar ik heb wel begrepen dat de opkomst een stuk hoger, rond de 15 Cobra´s. Dit
aantal is ook gehaald in juni, waarbij deze maal diverse autoclub´s aanwezig waren
en het gezellig druk was.
Hopelijk kan de CCN u ook begroette op één van de volgende P&P.

Nationale Autovisie Klassieker Concours Paleis het Loo,
30 en 31 augustus 2008
In de afgelopen periode is er regelmatig contact geweest met de redactie van
Autovisie om te kijken of het mogelijk is om deel te nemen aan het “Nationale
Autovisie Klassieker Concours”. Dit evenement is een onderdeel van het
Internationale Concours d´Élégance voor klassiekers.
Zoals u kunt zien in de onderstaande brief is dit gelukt. Ik denk dat wij hier als CCN
erg trots op mogen zijn, gezien het feit dat we een replica hebben van een
klassieker.
Helaas is aantal deelname plaatsen beperkt en sluit de inschrijfdatum op vrijdag
15 augustus. Dus als u wilt deelnemen, meldt u dan snel aan.
Als u wilt deelnemen, kunt u gebruikmaken van het deelnameformulier dat in de
Paper Snake is afgedrukt. Wilt een u een elektronische versie, neem dan even
contact met mij op. Het aanmelden doet u rechtstreeks bij de redactie van Autovisie,
maar meld het ook even bij mij zodat ik weet wie er allemaal ingeschreven hebben.
De planning is dat u vrijdagmiddag of vrijdagavond de Cobra naar Apeldoorn brengt,
zodat de Cobra gestald kan worden. De Cobra kunt u dan tijdelijk afdichten met u
eigen hoes. Het gehele terrein is 24 uur per dag bewaakt, want wij zijn niet de enige
met bijzondere auto´s.
Op zaterdagochtend dient u uiterlijk om 09:00 uur aanwezig te zijn om de Cobra klaar
te maken voor de jury. Ook zult u bij de Cobra moeten zijn om de jury te woord te
staan om eventuele vragen te beantwoorden. Aan het einde van de dag kunt u de
Cobra weer voorzien van een hoes. Op zondag kunt u zelf de hoes weer verwijderen
of dit laten doen door de organisatie. Op deze dag is er geen jurering, maar is het
terrein open voor publiek. Na 17:00 uur op zondag, dan is het evenement afgelopen,
kunt u de Cobra meenemen naar huis.
Bent u opzoek naar een overnachting, kijk dan op http://www.hotels.nl/nl/apeldoorn/
Kleding: Het thema van het evenement is “the sixties”, dus passende kleding uit deze
periode wordt zeer op prijs gesteld. Als dit niet mogelijk is, dan volstaat “casual” ook,
mits men niet met korte broeken en T-shirts gaat rondlopen.
Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met:
Rocco Jansen op 0162-517740 of evenementen@cobraclub.nl
Opmerking:
U kunt natuurlijk altijd dit evenement bezoeken zonder uw Cobra in te schrijven, de
entreekaarten kosten € 15,- pp.

AUTOVISIE is een uitgave van de Telegraaf Tijdschriften Groep

Brief redactie Autovisie:
Amsterdam, 28 mei 2008
Hartelijk dank voor uw spontane reactie op onze oproep voor deelname aan het
Nationale Autovisie Klassieker Concours.
Naast het Internationale Concours d´élégance waar vele exoten te bezichtigen zullen
zijn, is er evenals voorgaande jaren ook een Nationaal Klassieker Concours. Dit
Nationale Autovisie Klassieker Concours zal het strijdtoneel zijn van de iets
gewonere auto´s. Het is de bedoeling een mooie verzameling van auto´s aan het
publiek te tonen, een soort van feest der herkenning. Dit jaar hanteren wij het thema
“the sixties”, auto’s die in de jaren ’60 nieuw op de markt te koop waren. Veel
enthousiaste reacties hebben we ontvangen, veel mooie auto´s.
Ook u hebt te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in deelname. Leuk om te
kunnen melden dat wij voor uw auto een fraaie plek in de tuinen van het Loo hebben
gereserveerd.
Hierbij treft u een inschrijfformulier aan. Graag ontvangen wij dat – plus een foto van
de auto indien nog niet in ons bezit - zo spoedig mogelijk ingevuld en ondertekend
van u retour. Pas daarna is uw deelname definitief.
Aan de deelname aan het Nationale Klassieker Concours zijn voor u geen kosten
verbonden. Autovisie neemt de algemene deelnamekosten voor haar rekening. Auto
en eigenaar zijn tijdens het weekend de gast van Autovisie. Per deelnemende auto
zijn er twee doorlopende toegangsbewijzen beschikbaar. Tevens ontvangt u de
catalogus van het evenement. In de Autovisie tent serveren wij zowel op zaterdag als
op zondag koffie, thee, frisdrank en een glas wijn plus versnaperingen. Mocht u
meerdere toegangskaarten willen, dan zijn die eventueel na te bestellen.
Half augustus ontvangt u alle details over aanlevering van de auto’s en het verloop
van het weekend. We willen u echter nu vast melden dat de auto´s op vrijdag 29
augustus op Het Loo aangeleverd moeten worden en dat ze op zondagavond weer
mee naar huis mogen.
Hebt u naar aanleiding van het bovenstaande vragen dan kunt u mij bereiken via
telefoonnummer 020 5852930, 0651 126482 of per e-mail.
Met een vriendelijke groet,
Redactie Autovisie,
Hetty Louwaard, project manager
e-mail h.louwaard@autovisie.nl
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Inschrijfformulier Nationaal Autovisie Klassieker Concours.
30 en 31 AUGUSTUS 2008
Cobra Club Nederland
Merk ingeschreven auto
Type
Chassisnummer
Aantal cilinders
Cilinderinhoud.
Motornummer
Bouwjaar
Datum afgifte eerste
kenteken
Gerestaureerd ja/nee, jaar

Naam eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon overdag
Telefoon avond
Mobiel
E-mail adres
Opmerkingen en/of
suggesties

Handtekening
eigenaar :…………………………………………………………………………...
Indien nog niet in ons bezit, s.v.p. een foto alsmede een kopie van een eventueel
taxatierapport meesturen
Redactie Autovisie
Postbus 36
1000 AA AMSTERDAM
t.a.v. Hetty Louwaard
e-mail h.louwaard@autovisie.nl
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Evenementenkalender 2008
Gezocht!
Technische evenementen :Heeft u een idee, suggestie of een tip. Neem dan contact
op met de CCN.

Juni
22

Midden Brabant Rit
Deze toertocht voert u kriskras door het hart van het prachtige hart
van Midden Brabant.
Aanmelden bij : Rocco Jansen 0162-517740 of
evenementen@cobraclub.nl

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

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

Afbeelding “Tribute to Carroll Shelby" by George Bartell

Evenementenkalender 2008
September
7

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

20

Glasstad Classic Car Rally, info via : www.gccr.nl

21

Midden Limburg Rit
Aanmelden bij Mickel Goossens 0475-300295 of
redactie@cobraclub.nl

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

Afbeelding “Tribute to Carroll Shelby" by George Bartell

Veldsink Cobra verzekering
In de afgelopen periode zijn er bij de CCN vragen binnengekomen, omtrent de Cobra
verzekering van Veldsink Adviesgroep. Om die reden heb ik contact gehad met
Dhr. Kijverkamp van deze firma.
Hieronder vind u de vragen die zijn gesteld en de antwoorden.
Vraag : Is er nog steeds de verplichting om een taxatie bij Bergweg te laten doen of
mogen we ook gebruik maken van andere taxateurs ?
Antwoord : De leden zijn vrij bij hun keuze van een taxateur, voorwaarde is wel dat de
taxateur officieel erkend is.
Vraag : In het polisblad wordt gesproken van een "een kollektief kontrakt", helaas is
hier geen documentie of polisvoorwaarden van beschikbaar ?
Antwoord : Het "collectieve contract" stamt nog uit de oude doos toen onze verzekering bij Zurich liep. Reaal heeft enige tijd geleden Zurich overgenomen en Veldsink
heeft de volmacht. Het collectief contract had alleen betrekking op de premie, zodat er
een dekkingsgrondslag was.
Elke Cobra wordt nu individueel gekoppeld aan de verzekering met een premie die o.a.
afhankelijk is van de taxatie waarde.
Vraag : Wanneer geldt welk type beveilingingssystem ?
Antwoord : Voor cobra's met een waarde van < € 37500,= geldt een start onderbreker,
cobra's met een waarde > € 37500,= moeten voorzien zijn van een classe 3
beveiligingssysteem.
Vraag : Welke korting krijgen wij als leden van de CCN ?
Antwoord : Er zijn geen kortingen mogelijk. E.e.a. was toen eenmalig opgenomen in
het collectieve contract.
Vraag : Hoe werkt de nachtclausule ?
Antwoord : De nachtclausule is inderdaad veranderd, zodat het mogelijk is om tijdens
evenementen en (familie) bezoek de auto 's-nachts buiten te laten. Er zijn dus geen
vaste tijden m.b.t. de nachtstalling. Ook niet in de eigen garage. Alle lopende polissen
zullen met de nieuwe tekst worden voorzien.
.

Extra toelichting van Veldsink Adviesgroep.
Zoals bekend bemiddelt Veldsink Adviesgroep te Middelburg al vele jaren bij de autoverzekering van een groot aantal CCN leden. Als tussenpersoon staan wij tussen de
klant en de verzekeringsmaatschappij en behartigen wij de belangen van onze klanten
zo goed mogelijk. Op basis van onze ervaring weten wij dat Cobra’s geen gewone
auto’s zijn. Dit blijkt onder meer uit de aanvullende eisen van de verzekeraar wat betreft
beveiligingseisen, inzage in een taxatierapport et cetera.
Van verschillende Cobra eigenaren hadden wij vragen ontvangen over de polis met
betrekking tot de zogenaamde Nachtclausule. De tekst van deze clausule luidt letterlijk:
“De auto dient ’s nachts in een garage gestald te worden. Een en ander
geldt niet bij vakanties en meetings van de club met daarbij inbegrepen een
overnachting.”
De beperking van deze clausule spreekt voor zich. Na flink onderhandelen met de
verzekeraar hebben wij bewerkstelligt dat de tekst van deze clausule als volgt wordt
aangepast:
“De auto dient ’s nachts in een garage gestald te worden. Een en ander
geldt niet bij vakanties en meetings van de club, en het bezoek van familie
en/of kennissen met daarbij inbegrepen een overnachting”.
Dit is duidelijk een belangrijke uitbreiding van de dekking. Wij hopen op deze wijze onze
CCN cliënten van dienst te zijn geweest. Wilt u meer informatie, of wilt u weten wat de
verzekering van uw Cobra bij ons kost? U kunt ons bereiken op telefoonnummer
0118-616355 (Dhr. Kijverkamp) of via e-mail middelburg@veldsink.nl

Wij hopen met deze uitleg, dat al u vragen zijn beantwoord.
Met vriendelijke groet, With Kindest Regards,
Cor Schiedon
Voorzitter CCN

