ALV Zondag
25 januari 2009
Op zondag 25 januari zal onze Algemene Ledenvergadering gehouden worden.
In verband met de sluiting van Big Daddy´s zijn we op zoek gegaan naar een
andere lokatie. Ook vond het bestuur dat er naast de ALV een mogelijkheid
moest zijn voor een stukje ontspanning. Uiteindelijk zijn we terecht gekomen
bij het Indoor Funcentre in Breda.
Naast de ALV bestaat op deze dag de mogelijkheid om op eigen gelegenheid
gebruik te maken van de kartbaan. Ook kun je gebruik maken van het restaurant
Robby’s Steakhouse voor een diner.
Voor beide moet je wel plaats(en) reseveren via de evenementencoördinator!!!

Programma:
13:30 ~ 14:00 Inloop voor leden
14:00 ~ 16:00 ALV
16:00 ~ 17:00 Naborrelen
17:00 Einde ALV
Deze keer zal de ALV in het zuiden van het land gehouden worden (dit vanwege
50% prijsverschil met locaties nabij Utrecht), maar we willen als bestuur deze
dag voortaan op wisselende locaties houden.
Heb je al ideeën voor 2010? Laat het ons dan weten.

Je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld en je partner is
natuurlijk ook van harte welkom!

Route:
Komende vanuit richting Rotterdam:
Volg de A16, neem de afslag "Prinsenbeek", verkeerslichten links, 4e
verkeerslichten links richting "Industrieterrein 4000/5000", 1e weg
rechts, pand rechts op de hoek (rood met zwart-witte blokken)
Komende vanuit Eindhoven/Tilburg:
Volg de A58, neem de afslag A27 richting Utrecht, neem de afslag
"Breda-Noord" verkeerslichten links, na twee verkeerslichten
dubbelbaans weg naar rechts volgen. Weg volgen, voorbij
Volkswagengarage "Tilburg Bastianen"
2e verkeerslichten rechts, richting "Industrieterrein 4000/5000"
1e weg rechts, pand rechts op de hoek (rood met zwart-witte blokken)
Komende vanuit Utrecht:
Neem de afslag "Breda-Noord" verkeerslichten rechts, na twee
verkeerslichten dubbelbaans weg naar rechts volgen. Weg volgen,
voorbij Volkswagengarage "Tilburg Bastianen"
2e verkeerslichten rechts, richting "Industrieterrein 4000/5000"
1e weg rechts, pand rechts op de hoek (rood met zwart-witte blokken)

Adresgegevens :
Indoor Funcentre Breda
Mijkenbroek 27
4824 AA Breda
Telefoonnummer: (076) 543 93 65
http://www.indoorfun.nl/

Evenementenkalender 2008/2009
December
12

Cobra Kelder Avond in Hilversum (zie forum en clubwebsite voor
meer info)

Februari
21-22

Flanders Collection Car, Gent, info : www.collectioncar.com

April
2-5

Techno Classic Essen

5

Eerste pubmeeting, lokatie nader te bepalen

Mei
2

Pubmeeting, lokatie nader te bepalen

8 –10

Cobra meeting Millstatt in Oosterijk (zie PS nr.5/2008)

17 of 24

Bezoek Louwman Collection in Raamsdonskveer

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 “Pubmeeting”.
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

The 2009 Carinthia Cobra Happening
De Austrian Speedclub zal in mei 2009 een internationale Cobra Happening organiseren, met
deelnemers uit Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en de UK.
Ook de leden van de CCN worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen.
De meeting zelf zal plaats
vinden in Miltstatt, in de
deelstaat Karinthië, gelegen
in het district Spittal an der
Drau.
Het gebied ligt in het
zuiden van het land, aan de
noordrand van de
Millstätter See.

Voor de deelnemers uit het noorden is Salzburg als verzamelplaats aangegeven. Vanuit
Salzburg zullen we dan vrijdagmiddag op weg gaan naar Millstatt. Als het weer meezit en de
pas is openen, dan zal er via de Grossglockner gereden worden. De rit zal dan door het
natuurpark lopen en is 48 km lang. De weg zelf heeft 36 bochten en gaat tot een hoogte van
2504 meter.

Vrijdagmiddag, rond de klok van vijf, is het voor alle groepen (drie in het totaal), verzamelen
bij het Hotel Seevilla in Millstatt. Hier kun je de deelnemers uit alle landen ontmoeten.
´s Avonds is er een filmvoorstelling.
Op zaterdagochtend gaat de rit over de Nockalmstrasse. De Nockalmstrasse is een
panoramaweg met 52 bochten die zich over een lengte van zo'n 35 kilometer uitstrekt tussen
Innerkrems en Ebene Reichenau.

Houd er wel rekening mee dat je zelf een hotelkamer, gasthof, B&B, vakantiehuisje of
camping moet boeken. Het Candlelight diner is alleen voor de gasten die geboekt hebben bij
het Hotel Seevilla.
Koop wel bij de grens een “tolvignet”, voor het gebruik van de autowegen.
Volgens de organisatie zitten we in één van de mooiste streken van Oostenrijk, ook zeer
betaalbaar, dus een langer verblijf boeken is een goede optie.
De uitnodiging voor dit evenement vind je op de volgende pagina´s, de tekst is in het Engels,
omdat de uitnodiging rechtstreeks van de organisatie komt. Indien er vragen zijn over de
inhoud of het evenement zelf, neem dan even contact met mij op.

Mvg,
Rocco Jansen
Evenementencoördinator Cobra Club Nederland

The 2009 Carinthia Cobra Happening
The Austrian Speedclub will organize a special meeting for Cobra’s and Cobra replicas in
May 2009. Speedclub is a non-profit organization*, all we want is to unite as many of these
beautiful cars in the heart of the Austrian Alps.
We shall meet in a castle-hotel at Lake Millstatt in Carinthia (Southern Austria) Together we
will drive through this incredible landscape, make new friends and enjoy our enthusiasm.
On Friday 8th of May 2009 at 12:00 hours:
Rendezvous for Cobra’s from the North at the parking lot of Salzburg Airport in Austria.
From Salzburg there are three options to drive to Millstatt:
-1) Cheapest: drive via Radstätter Tauern and Katschberg, you will need Autobahn vignette.
-2) Drive through the Tunnels, Katschberg and Tauern, cost extra toll, is trouble free
-3) The wild thing: Grossglockner, absolutely incredible, is a challenge to every driver.
Depending on the weather conditions
a choice will be made, but we prefer to
drive over Grossglockner.
More info: http://www.grossglockner.com

On Friday 8th of May 2009 at 17:00
hours:
We meet at Hotel Seevilla in Millstatt,
rooms of all categories available in
Millstatt.
Be aware to make your own reservation for Hotel, B&B or camping:
www.millstatt.at/tourismus/unterkuenfte or www.see-villa-tacoli.com

The cinema in Millstatt will try to play the famous C. Lelouche- movie "A Man and a
Woman". (If we can get a copy). Movie does contain pictures of 24h Le Mans and a GT40.
On Saturday 9th of May:
At 09:00 hours, after breakfast we shall drive the famous Nockalmstrasse, 52 bends and many
curves, through high alpine territory to Gmund, where Ferdinand Porsche built his first
Porsche sport scar (Gmund-Coupe).

At 14:00 hours we will visit the Porsche museum. It is small, but very nice.
www.auto-museum.at/

At 19:30 hours there will be a Candlelight-dinner for the guests of the Seevilla. Elegant
clothes please!

At 22:30 hours you may visit the Villa Verdin in Millstatt with bar and dance. Ladies: bring
your skirts! (more info: www.villaverdin.at)
On Sunday 10th of May:
At 09:00 hours, after breakfast, the way home.
For more information look at the following pages:
www.nockalmstrasse.at ; www.see-villa-tacoli.com ; www.auto-museum.at

If you are interested to participate, please email me for the formal invitation and program!
Please state your name and if you come alone or in company, and what kind of Cobra you will
drive.
Email-address: thomas.lederer@insurancelaw.at

Salzburg is about 930 km’s away from Utrecht. It is also possible to take the “Autozug” from
Dusseldorf to Salzburg or München-Ost.
More info: www.autozug.de/site/dbautozug/nl/start.html

* Speedclub will not charge any fees for this event, as it is only a meeting of independent
fans, without any responsibility for any accidents, misshapenness etc. - Drive carefully and
respect speed limits!

1. Rules
•

This is a non profit event, therefore there is no obligation for us to grant services of
any kind! (nevertheless we do our best)

•

This is no race or rally; all legal regulations have to be respected.

•

The program may be changed in every way at our sole discretion.

•

This event may be cancelled at any time for any reason.

•

We reserve our right to ask guests to leave the event in case of non-adequate
behaviour, excessive consumption of alcohol or dangerous driving.

2. Information
Reserve your room in a hotel or B&B of your choice. Hotel Seevilla will be the centre of our
activities; the candlelight-dinner will be there too. Friends staying not in Seevilla can make
an arrangement with Seevilla for the Candlelight-dinner as long as capacities are available.
Elegant clothes please!
Your registration for the happening is not a room reservation, you can stay wherever you
want, and you pay there yourselves. So be aware to make your own reservation for Hotel,
B&B or camping
Movie shown in the cinema is sponsored by the Austrian Speedclub, entrance is free. Dance
in Villa Verdin no entrance fee, just to pay for the drinks.
Austrian speed limits: Motorway 130 Km/h, cities 50 Km/h other roads 100 Km/h.
In Austria you must pay toll for the motorway (highway). Buy a so called Vignette latest at
the border, the cheapest is valid for 10 days and cost 2008 Euro 7, 70. Do not try to drive
without one, they will get you! Unfortunately there are some more roads where you have to
pay extra toll, like f.i. the tunnels through to Tauern /Katschberg or Grossglockner.
Nockalmstrasse has toll too, amounting (2008) Euro 14,--.
.

Car theft is seldom in Austria nevertheless take care.
Police can fine extensively, so do not break the laws.
In Austria it is even not allowed just to own radar detection devices.
Please make no accidents, do not eat yellow snow, and stay home if you aren’t nice!

Servus, Tschüss, Grüezi, Ciao, Groeten and Byebye!
Thomas

REGISTRATION
Driver: .........................................................................................................................
Codriver: ......................................................................................................................
Homeadress: ...............................................................................................................
Country: ......................................................................................................................
Mobilephone including: +31 (0)6 ...........................................................................
Email address: ..........................................................................................................
Cobra (Original/Replica, details): ............................................................................
Colour: ......................................................................................................................

Send this form to by email to: thomas.lederer@insurancelaw.at
Or by post to address:
Dr. Thomas Lederer
Rechtsanwalt
Neulinggasse 29/2/22
1030 Wien
Oostenrijk

By filling in this form I promise to respect all rules set up in the document "Rules", to drive
very carefully and not to violate the laws of Austria. I will follow instructions of the
organizers. I waive all possible claims against Austrian Speedclub and Dr. Thomas Lederer.

Please,- if you have to decide later not to come, send us a notice immediately.

Zaterdag 27 sept. Technische Clubdag
In samenwerking met de DEKRA heeft de CCN een Technische Clubdag georganiseerd in Uden. Aangezien dat dit voor beide partijen een eerste kennismaking was,
werd hier het eerste gedeelte van de dag aan besteed. De DEKRA heeft zich hierbij
voorgesteld aan de aanwezige leden van de CCN en een gedeelte van de gehouden
presentatie vindt u hier in de Paper Snake.
Zoals u kunt zien op de foto´s hadden we een “volle bak”, want naast de leden van de
CCN waren er ook diverse medewerkers van de DEKRA aanwezig.
In de loop van de ochtend, fikse file, arriveerde ook Erik Botman met zijn mobiele
vermogensbank. Hij begon meteen met opstellen, zodat aan het einde van de ochtend
de eerste auto op de bank kon.
Rond de middag hadden we een korte pauze, die iets te lang duurde aangezien de
eerste Cobra´s op dat moment op de vermogensbank gingen. Erik heeft de aanwezigen diverse zaken laten zien en veel uitleg geven.
Het middagprogramma begon met de uitleg hoe de DEKRA aankijkt tegen de
mogelijkheden tot het verkrijgen van een kenteken voor een Cobra. Hierbij maakt de
DEKRA gebruik van alle gegevens die zij hebben. Ook werken zij hiervoor samen met
VDS in Benthuizen.
De bedoeling is dat de DEKRA het voertuig kan voorzien van een individueel type
goedkeuring. Dan kunnen zij een “Fahrzeugbrief” verstrekken, die aangevuld wordt
met een Einzelbetriebserlaubnis, afgekort EBE. Dit totaal voldoet aan de Neder-landse
eisen voor een kentekenbewijs. Er zal een RDW controle plaatsvinden op
voertuigidentiteit en hierna volgt de afgifte van het Nederlandse kentekenbewijs.
Voordeel van de “Fahrzeugbrief” is dat, indien een voertuig een type goedkeuring
heeft verkregen, een identiek voertuig niet wederom geheel hoeft te worden gekeurd
(art. 21 voertuig).
De emissietest wordt door VDS uitgevoerd met het doel een goed resultaat te
bereiken.
Betaling van BPM kan mogelijk worden gereduceerd door een BPM-taxatie door
DEKRA, hierna kan VDS uw BPM-aangifte verder verzorgen.
Op dit moment is de DEKRA “helaas” nog niet zover, maar de voorbereidingen zijn in
volle gang. Hierover hebben we regelmatig overleg met de DEKRA. Tijdens de
presentatie werden door de aanwezigen diverse vragen gesteld en deze werden door
de medewerkers van de DEKRA beantwoord.
Na een kleine onderbreking werden twee verschillende merken Cobra´s op de
bruggen gezet om deze te onderwerpen aan een technische inspectie. Diverse zaken
werden nagelopen en door de medewerkers van de DEKRA beoordeeld en toegelicht.

(Ondertussen ging Erik buiten door met veroorzaken van prachtige geluiden uit de
diverse Cobra´s, die door hem flink op hun staart werden getrapt. Hierna kon de
eigenaar samen met Erik door de resultaten heenlopen.)
Hoe het nu verder zal gaan, is de vraag.
In de komende maanden zal er regelmatig informatie tussen de CCN en de DEKRA
uitgewisseld worden. Zodra we echt meer nieuws hebben, brengen wij u hiervan op de
hoogte.
De presentatie over de “Keuring” vindt u hier terug in deze Paper Snake.

DEKRA Nederland BV
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Presentatie dienstverleningen algemeen
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DEKRA Nederland BV

Naam

DEUTSCHER KRAFTFAHRZEUG

Presentatie algemeen 2008

ÜBERWACHUNGS VEREIN
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DEKRA Nederland BV

Oorsprong

 Opgericht in 1925
 In Berlijn

Presentatie algemeen 2008






Ondersteuning
Schaderegeling
Technische problemen
Schadevaststelling
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DEKRA Nederland BV

Huidige situatie

Presentatie algemeen 2008

 Werkzaam in Europa (28 landen), Noord en Zuid Amerika, Rusland, Oekraïne,
Zuid Afrika, Marokko, Algerije en China
 Totaal circa 16.000 medewerkers
 5000 medewerkers op franchise-basis
 Omzet (2007) 1,4 miljard euro
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DEKRA Nederland BV
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Kantoor en keuringslocatie te Uden

5

DEKRA Nederland BV

Presentatie algemeen 2008

Hoofdactiviteiten Nederland














Autokeuringen
Schade expertise (technisch)
Schade onderzoek (fraude)/Ongevallenanalyse
Technisch onderzoek
Voertuig identificatie
Garantie afhandeling
Garantie audits
Mysteryman onderzoek
Inname controle (ex-lease)
ROB controle
Voorraad controle
Taxatie (eventueel met waarde garantie)
Olie analyse
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DEKRA Nederland BV

Occasionkeuring

Presentatie algemeen 2008

 Omvangrijke gebruikte auto/truck
keuring
 Inclusief controle op
schadeverleden
 Nationale Auto Pas
 Uitlezen motormanagement,
veiligheid- en comfortsystemen
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Taxatie








Oldtimers en klassiekers
Hedendaagse voertuigen
Personenauto’s
Vrachtauto’s
Bussen
Getrokken materieel
Indien gewenst op basis van
waardegarantie
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DEKRA Nederland BV

Duitse Umwelt-/Feinstaubplakette

Presentatie algemeen 2008

 Nodig vanaf januari 2008 in een
aantal Duitse steden
 Uitbreiding per oktober 2008
 Op basis van Euronorm
 Toekenning via emissierichtlijn op
Certificaat van Overeenstemming
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DEKRA Nederland BV

Presentatie algemeen 2008

Partner VWE









Exportdocumenten
Uitvoerverklaringen
Uitvoerkentekenbewijs
Douaneverklaringen
Binnen en buiten EU
BPM teruggave
BTW verrekening
Douane laadplaats
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Import van voertuigen

Algemene presentatie m.b.t. het verkrijgen van een kentekenbewijs
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DEKRA Nederland BV

Typegoedkeuring

DEKRA Nederland BV

 DEKRA Technology Center te Klettwitz
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Samenwerking
 In Nederland is DEKRA recent een samenwerking aangegaan met het
importbedrijf VDS te Benthuizen
 Wekelijks worden de te importeren voertuigen door een DEKRAmedewerker geïnspecteerd en van een Fahrzeugbrief voorzien
 Wekelijks worden deze voertuigen met Fahrzeugbrief door RDWmedewerkers gecontroleerd op identiteit

DEKRA Nederland BV

Aankoop van het voertuig
 Transport kan door DEKRA of VDS worden verzorgd
 Zowel voor binnen als buiten Europa
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DEKRA Nederland BV

Ombouwen van het voertuig

DEKRA Nederland BV

 Indien het noodzakelijk is het voertuig om te bouwen voor de Eutypegoedkeuring kan dit worden verzorgd door VDS
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DEKRA Nederland BV

Keuring
DEKRA kan het voertuig voorzien van een individuele type goedkeuring
Verstrekken van een Fahrzeugbrief
Fahrzeugbrief wordt aangevuld met EBE
Totaal voldoet aan de Nederlandse eisen voor een kentekenbewijs
RDW controle op voertuigidentiteit
Afgifte van het Nederlandse kentekenbewijs

DEKRA Nederland BV
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Voordeel van Fahrzeugbrief

DEKRA Nederland BV

 Indien een voertuig een type goedkeuring heeft verkregen dient een
identiek voertuig niet wederom geheel te worden gekeurd
 Emissietest wordt door VDS uitgevoerd met het doel een goed resultaat
te bereiken
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DEKRA Nederland BV

Engelandroute

DEKRA Nederland BV

 In complexe situaties heeft het de voorkeur via Engeland te importeren
 Vestigingen van DEKRA/VDS daar aanwezig
 Transport via VDS
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DEKRA Nederland BV

BPM

DEKRA Nederland BV

 Betaling van BPM kan mogelijk worden gereduceerd middels een BPMtaxatie door DEKRA
 VDS kan uw BPM-aangifte verder verzorgen
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