Redactioneel
Nu dat 2010 voor de deur staat, wordt het voor
mij tijd om afscheid te nemen als redacteur van
de Paper Snake. 10 jaar heb ik het clubblad met
veel plezier gemaakt. De laatste tijd heb ik
daarbij veel hulp gehad van Rocco en deze editie
is zelfs helemaal afkomstig van zijn hand.
Vanwege een baantje wat heel veel vrije tijd
opslokt heb ik geen tijd meer om het clubblad te
maken bovendien vind ik het na 10 jaar ook wel
weer eens tijd voor vers bloed.
Deze uitgave van de Paper Snake is volgens mij
de dikste ooit. Volop te lezen dus deze winter.
In deze Paper Snake staan artikelen van Chroom
en Vlammen (http://chromundflammen.de) en
Autovisie (www.autovisie.nl) waarvoor dank voor
het mogen plaatsen.
Ook wil ik Rob, Roel, Sjoerd, Marion, Ed &
Jeroen bedanken voor hun bijdrage aan dit
nummer. En Huub voor het maken van alle
covers in 2009.
Heeft u weer wat klusjes in gedachte om de
Snake weer verder aan te passen aan uw
wensen? De redactie en de leden zijn zeer
geinteresseerd in uw verhaal.
Dan rest mij nog om u fijne feestdagen te
wensen en veel succes met de werkzaamheden
aan uw Cobra.
Groet
Mickel Goossens

Copijdate voor 2010
Paper Snake 1
Paper Snake 2
Paper Snake 3
Paper Snake 4

1 maart
1 juni
1 september
1 december
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Hallo Lezers,
Het Cobra seizoen van dit jaar is weer afgesloten met een gezellige pubmeeting en
gelet op de leuke reacties zullen we deze opzet ook volgend jaar weer organiseren.
Op de komende ALV, te weten Zondag 24 januari 2010, zullen we naast de formele
zaken en de terugblik op de evenementen van dit jaar, ook u de laatste ontwikkelingen
doorgeven van de veranderende regelgeving m.b.t. kenteken keuringen bij de RDW.
De locatie is partycentrum Silverstone te Zwanenburg en na de ALV is het mogelijk dat
u op eigen gelegenheid kan karten.
Details en de agenda treft u in deze Papersnake aan.
Zoals wij u een jaar geleden al aangaven, moet er een aanvulling komen in ons
bestuur van de vereniging.
Wij hebben een 2-tal kandidaten bereid gevonden en zijn momenteel met hun in
gesprek en wij verwachten op de ALV-2010 deze personen voor te dragen en met uw
instemming in het bestuur op te nemen.
Op de ALV zal ik dus de “voorzittershamer” overdragen en daarna de “Regio Noord”
gaan faciliteren. U kunt dan vanaf mei 2010 op elke eerste zaterdag van de maand in
onze clubgarage aan uw Cobra werken en/of loungen in het clubcafe of op het terras
met een drankje genieten van de zon en de wijngaard.
Het zal u niet ontgaan zijn dat er ook begin mei 2010 er weer een Internationaal Cobra
treffen zal zijn. Ditmaal aan de Franse Riviera in Zuid Frankrijk.
In deze PS en op het Forum leest u alles over dit evenement en hoe u zich kunt
aanmelden bij de organisatoren.
Het lijkt erop dat het Internationaal Cobra treffen een jaarlijks terugkerend evenement
gaat worden, telkens in een ander land en door andere Cobra enthousiasten.
Als bestuur koesteren wij deze gedachte en gaan ervan uit dat in de komende jaren
ook weer in Nederland een Internationaal Cobra treffen zal zijn.
Weer veel leesplezier toegewenst en voor degene die hun Cobra dit najaar
onderhanden nemen, ook veel sleutelplezier.
Tot ziens op de ALV
Met vriendelijke groet,
Cor Schiedon
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Bestuurs mededelingen
Van de penningmeester
Zoals jullie mogelijk al gewend zijn, weer een korte update van het ledenbestand. We hebben
momenteel 257 leden, 4 daarvan hebben opgezegd en hun lidmaatschap zal per 31-12 stoppen. We zijn
ook druk bezig met de adverteerders van volgend jaar, verschillende bedrijven hebben aangegeven te
gaan adverteren of te blijven, dat is een belangrijke bijdrage voor ons voortbestaan. We bedanken hen
dan ook bij voorbaat.
Een tweede onderwerp deze keer betreft (wederom) de e-mailadressen. Van de vermelde leden hebben
we van 187 het e-mail adres, in hoeverre deze nog actueel zijn is niet geheel bekend. Graag willen we
van IEDEREEN het e-mailadres (of dat van een huisgenoot of zo). Zo kunnen we belangrijke informatie,
last-minute aankondigingen, enz. effectief versturen en de porti-kosten laag houden. We hebben daarom
bij het adres op de achterzijde ‘onbekend’ vermeld als we geen e-mail adres van u hebben. Hebben we
dat wel, dan is het achterste deel van het e-mail adres vermeld met voor het ‘@’ het aantal tekens. Zo
kunt u controleren of we het juiste mailadres hebben. Bijvoorbeeld: trijntje@voorbeeld.nl is vermeld als
8@voorbeeld.nl (een ij zijn 2 tekens). Is uw maladres onbekend of onjuist, email dan het juiste adres
door aan : penningmeester@cobraclub.nl !!
Tevens een vooraankondiging van de contributie. Ik verzoek iedereen met klem om pas na ontvangst
van het betalingsverzoek uw contributie over te maken. In het betalingsverzoek zijn alle relevante
gegevens vermeld. Tevens is het administratief gemakkelijk als alle bedragen ook in het betreffende jaar
geboekt worden.
Tenslotte wens ik iedereen veel plezier met dit extra dikke nummer en voor alle (ver)bouwers succes
met hun project!
Voor vragen, adreswijzigingen of andere zaken voor de ledenadministratie, mail naar:
penningmeester@cobraclub.nl
Van de Technische commisie
Zie ons artikel in deze PS over een “Coba bouwen of kopen”.
Van de Redactie
Bij de verzending van de Paper Snake nr.3 is
wat misgegaan, de sealing ontbrak .
Waardoor de kans bestaat dat deze
beschadigd bij u in de bus is gevallen.
Als u om deze reden een nieuwe PS wilt
ontvangen, stuur dan voor 31 december een
email aan info@cobraclub.nl onder vermelding
van u lidnummer, naam en adres.
De CCN zorgt er dan voor dat u nieuwe PS
ontvangt.

Met vriendelijke groet,
CCN Bestuur
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Zondag 4 oktober - Laatste pubmeeting seizoen 2009
Op zondag 4 oktober hebben we de laatste pubmeeting van dit seizoen gehad.
Onder genot van een lekker najaars zonnetje en een fijne temperatuur hebben de
leden genoten.
De hapjes die door het personeel van De Vier Balken werden gereseveerd werden
goed ontvangen. Misschin we moeten jaarlijks ons seizoen zo afsluiten.

Maar wat gaan we doen in 2010 ??????
Gaan we weer elke 1e zondag van de maand naar een centrale lokatie ?
Of gaan we ook het land in ?
Verdelen we de pubmeetings over regios, zoals Noord, Midden, Zuid ?
Weet u een goede lokatie voor onze meetings ?
Heeft u goede iedeeën of suggesties, neem dan contact op met info@cobraclub.nl
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THE EX-DAVID PIPER, BOB BONDURANT CHEQUERED FLAG COMPETITION COBRA, WINNER OF THE ILFORD 500 AT BRANDS HATCH IN 1966

1965 SHELBY 427 COMPETITION COBRA
DEVELOPMENT OF THE 427 COBRA
Although Carroll Shelby’s 289 Cobra was well proven in
competition, by the mid-sixties it was becoming clear that
something more was needed. Every year, more power was
needed to stay competitive, and Ford’s 289 had reached its
reliability limit at around 380 or 390 horsepower.
In many respects, the father of the 427 Cobra was racing driver
Ken Miles, who had driven many “specials” – one off cars,
usually with a big engine. Miles thought the idea of a racing
special with an even bigger engine might work with the Cobra.
If there was any doubt about the need, it was eliminated when
the Shelby team went to Nassau for Speed Week in 1963
where they were confronted with Chevrolet’s new Corvette
Grand Sports, which were more than nine seconds a lap faster
than the Cobras!
Although Shelby had been promised a new aluminium block
version of Ford’s 390 engine, internal resistance developed
from the NASCAR faction inside Ford, and Shelby was
forced to make do with the cast iron 427. Although
reliable at 500 horsepower, the engine was so
much heavier that a complete redesign of the
chassis was required to ensure that the car
would handle properly. The result was a
new chassis, five inches wider, with coil
springs all around. With the help of Ford’s
engineering department, the necessary work
was done, and the 427 Cobra was born.
As with all his cars, Shelby intended to see that
they were winners on the track. In order to qualify
as a production car under FIA rules for the GT class,
manufacturers were required to produce a minimum
of 100 examples. With Shelby’s strong relationship
with privateer racers, he was confident he could sell
that many, and as a result, a competition spec version
of the new 427 was developed.
Competition features included a wider body to accommodate
wider wheels and tyres, an oil cooler, side exhaust, external
fuel filler, front jacking points, roll bar and a special 42-gallon
fuel tank.
Anticipating FIA approval, Shelby placed an order with AC
for 100 of these competition 427 Cobras. Each was finished
in primer, with a black interior and air shipped to Shelby’s
facilities upon completion.

176
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Unfortunately, on 29 April, 1965 when the FIA inspectors
arrived, they found just 51 cars completed and denied Shelby
the homologation he needed. Oddly enough, the same fate
befell Enzo Ferrari, and his 250 LM, which was intended to
replace the GTO, was also denied approval. As a result, both
archrivals were forced to return to last year’s cars for the
upcoming season.
Once Shelby knew the FIA was not going to allow the new 427
Cobra to compete in the GT class, he cancelled his order for the
remaining competition cars, and AC began production of street
cars immediately.
Meanwhile, in June of 1965, the FIA decided to juggle its
classification system and a new class called “Competition GT”
was created, whereby the production requirement was lowered
to 50 cars – coincidentally, one less than the number of 427
competition cars built at the time of the FIA inspection.

LOT
The rule change created another problem for
Shelby – it put his Cobra in the same class as Ford’s
GT40. Since Shelby was running the program for
Ford, there was a clear conflict of interest. To
resolve it, Shelby agreed not to campaign his own
car, leaving it in the hands of the privateers.
By this time, 53 competition chassis had been
completed by AC (chassis number CSX3001
through CSX3053), and of those, 16 had been
sold to private teams. The first two were
retained as prototypes, and one chassis
(CSX3027) was sent to Ford Engineering.
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The remaining 34 chassis were something of a
problem for Shelby. Parked outside Shelby’s L.A.
warehouse, they were proving difficult to sell.
Seeing the cars prompted Shelby’s East Coast
representative, Charles Beidler, to suggest that
they be painted and completed as street cars
and marketed as the fastest street car ever built.
The idea worked, and the 427 S/C (for semicompetition) was born. While the cars were being
converted for street use, three more orders were
received for full competition cars, for a total of 19
“production” full competition cars.
CHASSIS NO.
CSX 3006
SPECIFICATIONS:

607 bhp, 427 cu. in. side-oiler
overhead valve V8 engine with
four-speed manual transmission,
four-wheel independent coil
spring suspension, rack and
pinion steering, and four-wheel
disc brakes. Wheelbase: 90"

ESTIMATE:
£600,000 – £790,000
€665,000 – €875,000
$1,000,000 – $1,300,000

DOCUMENTS:
ESTIMATE:
£000,000
US Title (LO) – £000,000
€000,000 – €000,000
See page 15 for–VAT
status explanation.
$000,000
$000,000

OFFERED WITHOUT RESERVE

177
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David Piper and Bob Bondurany discussing race tactics prior to the ‘66 Brands Hatch Race

Davic Piper seen here at the wheel of CSX 3006

Bob Bohdurant in the lead at Brands.

CSX 3006

in front and 8.5 inches in back. The car competed in two races
before it was offered for sale in May 1965, as Freeman was
offered a racing contract in Europe. Freeman did not sell the
car, however, and instead took it with him to France, where it
remained in storage, as evidenced by another advertisement in
the Competition Press later that year.

The Shelby Cobra offered, chassis CSX 3006, is one of the
aforementioned chassis sold to private teams. According to
the Shelby American World Registry, it was billed to Shelby
American on 31 December, 1964. The work order was opened
on 25th January to build CSX3006 for William G. Freeman of
Muncie, Indiana. Upon Freeman’s request, the car was finished
in metallic blue, slightly lighter than the team cars, and had gold
stripes. It was invoiced to Hi-Performance Motors of Los Angeles
with a cost of $9,600, plus $24.86 for a shoulder harness.
Freeman picked the car up at the dealership, and, according to
period photos, it was devoid of a Cobra emblem on the nose
and was fitted with FIA Halibrand wheels – 6.5 inches wide
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Ultimately, an Air Force Captain from Dayton, Ohio purchased
the car from Freeman as he was in France at the time. This
Captain in turn sold the car to the Chequered Flag of London,
England in the summer of 1966. After arriving in England, the car
was converted to right-hand drive and refinished in Wimbledon
White with a gloss black hood and cowl, before competing in
several races that year, including Goodwood (May 1966) and
Zeltweg, Austria (October 1966).

“THE SEVEN-LITRE COBRA WAS
PRODIGIOUSLY QUICK, ESPECIALLY
IN A STRAIGHT LINE AND QUITE A
HANDFUL ON THE BENDS IN THE WET
WHICH THIS RACE WAS.”
DAVID PIPER
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BRANDS HATCH, 1966
Its biggest success, however, was a win at Brands Hatch in
the Ilford 500 (May 1966), driven by co-drivers David Piper and
Bob Bondurant. Much like the car itself, the Piper-Bondurant
racing duo represented the finest racing talent from England
and America. David Piper, who was in his mid-thirties at the
time, had already competed in Formula 1 for two seasons and
was a veteran sports car driver. Bob Bondurant, whose name
has since been associated with the eponymous racing school,
had started his racing career a decade earlier and in 1963
joined Shelby’s Cobra team, securing the GT class win at Le
Mans. By 1966, he was an internationally recognised racing
driver and had served as technical consultant on the epic
famed Formula 1 motion picture Grand Prix, directed by John
Frankenheimer and starring James Garner. In 1966, the same
year he drove this Cobra at Brands Hatch, he also started
numerous Grands Prix and finished fourth at Monaco.
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According to the June 1966 issue of Motorsport Magazine,
the Ilford 500 started in a “torrential downpour” at 2:10
p.m. after a supporting 15-lap Formula 3 race, which
Piers Courage won in a Lotus-Ford. Given the inclement
weather, the sports car race was limited to 500 miles or
six hours, whichever was shorter, and the rolling start was
changed to the traditional standing start. Entries that day
included everything from the big block Cobra to a Ford
GT40 and a Jaguar E-Type. Innes Ireland took the lead at
the start with his GT40 and held it for twelve laps, before
spinning at Stirling’s Bend. J. Oliver in his E-Type took the
lead and staved off the competition until lap 85, when he
was replaced by K. Baker, who spun off as well. CSX 3006
eventually took the lead and held it until the end. As David
Piper remarked in a recent interview with RM Auctions,
“CSX 3006 was extremely well prepared for the race by
Graham Warner and the team at Chequered Flag…the
Cobras were very reliable cars.”

In fact, Chequered Flag had entered another big block
Cobra that day, a coupé driven by Chris Irwin and Roy Pike,
which retired after engine trouble on lap 95. Although the
terrible weather conditions had evened the field somewhat,
Bondurant and Piper were able to harness their big block
behemoth in the turns, winning outright with Peter Sutcliffe’s
GT40 in second place.
Reflecting on this race, Piper continued, “The seven-litre
Cobra was prodigiously quick, especially in a straight line and
quite a handful on the bends in the wet which this race was.
I’m quite sure this was the first time I ever drove a sevenlitre Cobra.” The winning team was awarded a lovely silver
plate as well as a set of engraved glasses. Mr. Piper had
this trophy proudly displayed on the wall in his English house
until it was stolen from his home, only to be rediscovered by
his wife in an antiques shop. The dealer gave it to her as a
gift after hearing of its theft!

SUBSEQUENT HISTORY
The car returned to Brands Hatch in August, driven by Chris Irwin,
but by this time it had been sold by Chequered Flag to Edwin
Butterworth who, according to the Shelby Registry, stored the
car at a friend’s house to prevent his parents from discovering
it. It is believed the car’s number plate at this time was “NAN
658D” and was later changed to “LOV 1.” While in Butterworth’s
ownership, the car was only raced twice before it was acquired
in 1973 by garage owner John Carden of England. Carden
offered it for sale in 1977, mistakenly identifying it as CSX 3001.
Nevertheless, the car was purchased once more by Chequered
Flag and sold to Michael Shoen of Phoenix, Arizona. By 1985,
the car was offered for sale once more, having been restored by
Geoff Howard of Accurate Restorations, who returned the car to
left-hand drive configuration.

It changed hands several times in the U.S. thereafter and was
acquired by David Livingston of Seattle, Washington in 1990.
Livingston had the car race-prepped by marque specialists Dralle
Engineering of California and fared well in vintage racing, finishing
first overall in class 8 at Palm Springs that year. It was repainted
Guardsman Blue a year later, and cooling vents, which were cut
into the hood in the sixties, were re-installed. An appearance
followed at SAC-17 in 1992. By the late 1990s, the car was being
enjoyed as a fair weather driver by an enthusiast based in New
Orleans. A mechanical restoration was conducted by Dralle in 2001
and included a balanced and blueprinted engine rebuild, fresh
clutch and hydraulics, as well as attention to the transmission,
suspension and brakes. A fresh interior was installed in 2002
before the car was sold the following year to its current owner.
Following its acquisition by this enthusiast, it was sent to
renowned restoration facility Legendary Motorcar in Canada
and rebuilt to its 1966 race specification, as it was when Bob
Bondurant and David Piper got behind the wheel and hammered
the competition 427 side-oiler around the turns in the wet at
Brands Hatch. In fact, the car’s restoration was even featured on
the television series Dream Car Garage, of which tapes will be
sent directly to the new owner by the vendor. It was converted
once more to right-hand drive and was painted white with a gloss
black hood and black side pipes, roll bar and quick-jacks, precisely
the way it appeared in its Chequered Flag days. Driven only about
100 miles since its restoration, the car is in perfect working order
and ready for a host of different vintage racing events.
With very low production numbers, authentic competition
Cobras seldom change hands. This example, with its racewinning history and provenance that includes such great names
as David Piper and Bob Bondurant, is certainly one of the best
examples of Carroll Shelby’s greatest legacy – the pavementpounding big block Cobra.
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Replica's

•

KitS

•

V8 enginEs

•

Parts

NITRADE is het adres bij uitstek voor alles met betrekking tot Cobra’s.
Nieuwe, gebruikte Cobra’s en Cobra kits u kunt het allemaal vinden
op onze site.
Aanpassingen, montage, revisie en interieurs, alles gebeurd in eigen
beheer!
U wilt uw Cobra laten onderhouden? Dat kan, onze gespecialiseerde
monteurs helpen u graag een handje.
Custom made aluminium koelers? Geen probleem ook daarvoor bent u
bij ons aan het juiste adres.
Leverancier van Chevy/Ford V8 motoren.
Dealer van Intrax Suspension!
Side Pipes en specials worden in eigen huis geproduceerd.

To p a a s s t r a a t 12

•

755 4 T H H e n g e l o
info @ nitrade.nl

•
•

Te l : 0 6 51 7 8 7 3 5 7 o f 0 6 5 0 2 9 4 4 11
w w w. n i t r a d e . n l

w w w.nitrade.nl

Bent u van plan of bezig een Cobra te bouwen of heeft u koopplannen? Houdt
dan rekening met het volgende:
Cobra’s zonder EU-kenteken (‘nieuw’ gebouwd of invoer vanuit bijv. de VS)
zullen tijdens de kentekenkeuring moeten voldoen aan alle hedendaagse eisen!
Of u hieraan kunt voldoen is nooit vooraf zeker en ondertussen kunnen de
eisen wijzigen = aanscherpen!! En ook een EU-kenteken is niet per definitie
probleemloos.
Voor de bouwers:
•

Bedenk dat de RDW het jou heel lastig kan (gaat) maken.

•

Bedenk dat ieder jaar de eisen m.b.t. uitlaatemissie, geluid, etc. veranderen.
Dit kan betekenen dat een motorblok dat in 2009 nog door de keuring komt, in
2010 wordt afgewezen.

•

Bedenk dat voertuig identificatie plaatsgevonden moet hebben voordat men
gaat keuren en op basis daarvan de datum van 1ste toelating wordt bepaald.

•

Bedenk dat een keuring buiten NL, maar binnen de EU, wellicht mogelijk,
maar niet makkelijker hoeft te zijn.

Bent u al aan het bouwen, neem dan contact op met de technische commissie
(techniek@cobraclub.nl). Zij hebben ook geen kant-en-klare oplossingen, wel kan
met deze informatie gezocht worden naar nadere informatie en ondersteuning.
Voor aankoop binnen de EU:
•

Bedenk dat de RDW geen papieren accepteert waarvan de datum 1ste
toelating niet overeenkomt met de werkelijkheid / realistisch is. Bijv. een
motorblok uit begin jaren negentig met datum 1ste toelating van mei 1965 zal
nooit in NL op de weg komen, noch een V8 met carburateur met datum 1ste
toelating van jan 2002.

•

Onderzoek bij aankoop binnen de EU nauwkeurig of de identiteit en datum
1ste toelating overeenkomt met de opbouw van de auto en voldoet aan de
eisen t.a.v. de Nederlandse APK regels.

•

De RDW zal desnoods het EU lid vragen de registratiegegevens te wijzigen of
de aangeboden papieren niet accepteren!
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Voor aankoop van buiten de EU:
•

De auto zal moeten voldoen aan de op het moment van invoer gestelde eisen.

•

Praktisch gesproken zal het vrijwel uitgesloten zijn om een kitcar van buiten de
EU in Nederland te laten registeren.

Voor iedereen:
•

Neem ook zeker tijdig contact op met uw leverancier(s)! Zij kennen de situatie
voor hun Cobra’s het beste, inclusief hoe u uw droom toch kunt waarmaken.

•

Bovenstaande is het gevolg van Europees breed ingevoerde wijzigingen per 1
mei 2009. De uitwerking daarvan is nog niet duidelijk m.b.t. de mogelijkheden,
wel m.b.t. vele ONmogelijkheden.

Meeting RDW :
We hadden gehoopt dit jaar een meeting te organiseren in samen werking met de
RDW. Helaas gaat dat niet lukken, want alle partijen hebben hier meer tijd voor
nodig. Zodra een datum bekend is zal u geinformeerd worden.

Mvg,

Technische Commissie Cobra Club Nederland

techniek@cobraclub.nl
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Regel 1: gebruik
KENDALL motorolie
BORN TO PERFORM

De dragrace funny car sprint in minder dan 5 seconden
over de 410 meter-baan. Eindsnelheid: 500+ km/h.
Motor: aluminium Hemi V8, 8 ltr. Brandstof: nitro.
Vermogen: 7.000+ pk. Olie: Kendall GT-1

Kendall®. Oliën en vetten van Amerikaanse origine waarvan de
kwaliteit wereldwijd is bewezen in alle vormen van transport,
industrie én motorsport.
Kies voor het beste van het beste; gebruik Kendall® motorolie
in de motor in uw Cobra!
Voor info en het adres van uw dichtsbijzijnde dealer:

handel-maatschappij

noviol b.v.

telefoon 024 - 355 2102, fax 024 - 356 2870
www.kendall.nl
e-mail: info@kendall.nl

Bo´s fotohoek
AC Cobra produktie 1965

AC Cobra produktie 1965
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Operatie Side Pipes
Toen we onze Pilgrim Cobra in 1996/1997 hebben gebouwd, is uit kosten besparing een van de
donor Scorpio afkomstige uitlaat omgebouwd. Het geluid was oke en het stond niet verkeerd.
Maar na 11 jaar trouwe dienst was het uit met de pret en moest er iets anders komen.Side pipes
staan hartstikke mooi op een Cobra!!! Het nadeel is dat het in en uitstappen in combinatie met
een lekker heet pijpje, dit is iets om rekening mee te houden! We zijn voor het mooie gegaan en
de nadelen nemen we op de koop toe!
Nu hadden we al een tijdje rondgekeken en vele soorten en maten gezien maar nog niet echt de
ware gevonden. Toen ik hoorde dat (dicht bij huis ook nog) de firma Nitrade, in Hengelo, zelf
side pipes maakte. Was een afspraak zo gemaakt en gingen we op een zaterdag een kijkje
nemen.
Na een gezellige kennismaking met Jos&Matthieu lieten ze ons hun bedrijf zien. Mooie cobra's
in wording en een paar kant en klaar voor de verkoop. Er lagen diverse soorten en maten side
pipes in de stelling ! Eentje hiervan vonden we direct erg mooi en zeer geschikt. Dit in verband
met een aansluiting voor een katalysators en de deal was snel gesloten. Ik kon aan het werk!
Ik ging zelf de headers zo compact mogelijk maken en door dit uitlaatsysteem was ik gelijk van
de wegdekschrapende voorpijp af. Een bekend verschijnsel bij de Pilgrim Cobra's met een Ford
V6 onder de motorkap.
Na samen met de mannen gebrainstormd te hebben is er het volgende uitgekomen. Nitrade
heeft de flezen voor de cilinderkoppen, tussen verbinding en de lasbusjes voor de lambda sonde
gemaakt.
Katalysators, flexstukken, lasbochten en pijp aangeschaft en aan de slag voor de headers.Ik
weet nu waarom het zo in de papieren loopt als je ze laat maken. Wat een werk zeg en ook
lekker voor je rugspieren. De beschikbare ruimte is echt heel krap vooral aan de linker kant
maar is met veel passen en meten toch gelukt.

Ik heb de volgende onderdelen
gebruikt;flenzen cilinderkop 40mm, drie
pijpen 40mm komen samen in een pijp van
64mm.
Busje lambda sonde nu komt aan de
linkerzijde de verbindings flens dan
flexibelstuk 63,5mm catalysator 76.2mm
in/uit buiten diameter van de kat is het
zelfde als de side pipes dus kon hij voor
een derde deel al in de pijp.
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Dat scheelt weer in ruimte en rechts is de
verbindings flens tussen het flex stuk en
de kat gekomen.Ik heb eerst alles zelf
gehecht later is alles door een vakman
met tig afgelast!
Om de warmte onder de motorkap te
beperken heb ik alles omwikkelt met
isolatie tape.
De side pipes heb ik bevestigd met rvs
strips deze zitten ook vast aan de
binnenste cassis balken. Het buitenste U
profiel is niet echt geschikt om de toch
nog zware side pipes alleen te dragen!!!

Nu werd het tijd om de motor te starten best wel spannend.De eerste roffel klonk super mooi dus
zover ging het goed! Na het warm lopen en het optrekken van de rook (isolatie tape) was het tijd
voor de proefrit. Ik was heel benieuwd of er wat PK´s bijgekomen waren met deze ruimere
ademhaling voor de motor. De rit is prima verlopen ik heb de indruk dat hij in het hele toeren
gebied iets meer vermogen heeft al met al een zeer geslaagde operatie.
Jos en Matthieu bedankt voor het meedenken en jullie deskundige hulp en niet te vergeten de
gezelligheid.
We zijn nu anderhalf jaar verder; ondanks de twee blaren zijn we er nog steeds blij mee. Een
mooie sound en een gaaf gezicht de viergas meting bij de apk keuringen zijn perfect. De kats
doen goed hun werk ! Haalde ik met de standaard scorpio kats netjes 0.2 /0.3 % de nieuwe rvs
kats doen het nog beter de meter blijft op nul staan wat wil je nog meer
Groeten uit Almelo, Ed&Trix
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Cobra Club Nederland goes Double Dutch: September 2009

Medio juli kwam er een melding op het Cobra Forum: er waren een
aantal kamers gereserveerd in de Eifel en het Hoch Sauerland en dat
had alles te maken met een Double Dutch tour. De stichters van dit
kwaad waren de Swifty Snakers, Bob en Liane Swift.
Lang nadenken hoefde niet: we hebben ons eigenlijk vrijwel direct
ingeschreven. Een uitgelezen kans om met een prachtige auto door
een prachtig stukje land te gaan cruisen, geen haast, hotelletjes
geregeld, eten geregeld, kortom: een vakantie die aanvoelt alsof het
een maand duurt in vier dagen.
Tot onze verbazing bleef het bij onze inschrijving, dus we gingen
uiteindelijk met twee hele en een halve Cobra op pad. (Voor wie het
nog nooit gezien heeft: Bob en Liane hebben een aanhangwagentje
van een halve Cobra ☺).
De eerste dag zou samenvallen met een pubmeeting in Haarzuilen,
maar het was uiteindelijk praktischer om op zaterdagavond al te
“verzamelen” in Weert, en zondagochtend op het gemak af te reizen.
De weergoden waren ons meer dan goed gezind, bij aankomst in
Weert was daar nog maar net een enorme hoosbui voorbij.

Tja en dan de rit zelf: wat kan ik zeggen. Uiteindelijk waren het niet
veel kilometers die we per dag “moesten” afleggen, maar het waren
wel mooie ☺. En dan zeg je tegen je TomTom dat je de snelwegen wilt
vermijden en dan heb je vanzelf een rustige route, door bossen en
door dorpjes. Heel vervelend…..(niet dus).
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Bij aankomst in Daun de auto’s in
de garages, lekker een
wandelingetje maken in het bos en
daarna een prima diner en slapen.

De tweede dag een mooie rondrit in de omgeving, van Daun naar
Daun. We kregen een kaart met route mee, maar uiteindelijk mag je
helemaal zelf weten wat je doet. De omgeving is prachtig, het gebied
van Piesport (van de wijn) en de Moezel. Alle wijnstokken stonden vol
vrucht en echt overal, ieder hellinkje is benut voor wat druiven. Mooi
dus. En ach, je bent in het wijngebied, dus dan ga je die maar proeven
ook.

De volgende dag “verplicht” een rit naar het Hoch Sauerland, naar
Andreasberg, waar hotel Der Holländer op ons wachtte.
Weer een schitterende dag en een schitterend land om doorheen te
tuffen. Lekker toeristje spelen in een mooie auto, wat wil een mens
nog meer in september.
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De dag na aankomst een rondje in de buurt van Andreasberg
gemaakt. TomTom als gids en dan kom je soms wel over hele smalle
paadjes, maar dat is toch ook wel heel leuk.

Een dagje de toerist gespeeld door rond de Möhnesee te rijden, een
boottocht eroverheen te maken en op een terrasje koffie met wat
lekkers te nuttigen.
Het wordt eentonig, maar het is gewoon een supervakantie, die
gevoelsmatig wel een maand duurde, hoewel het maar een paar dagen
was…
En je komt nog eens bij bijzondere punten uit: wat te denken van een
dorpje, op zondagmiddag, waar de plaatselijke koekenbakker (nee,
nou doe ik hem tekort, BANKETBAKKER! met een uitroepteken en
hoofdletters) in het speelgoedmuseum annex antiquiteitenwinkeltje
annex lunchroom deze taart serveert.

En de taarten die hij had, geweldig,
Bob en ik hebben ons een stuk van de
“molshoop” laten afsnijden, nou, zo’n
mol wil je bijna in je grasveld
hebben…..heerlijk. Op zo’n moment is
het jammer dat je moet kiezen….
Of pootjebaden in een vulkaanmeer…..
tja, de thuisblijvers hebben wel wat
gemist…
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Helaas was op donderdag onze thuisreis alweer gepland, de Swifty
Snakers maakten er nog een paar dagen aan vast. Of de duvel ermee
speelde weten we niet zeker, maar we moesten afscheid nemen in de
mist en miezerregen. Gelukkig klaarde het halverwege de dag weer
op.
Tja, wat kan je verder in zo’n verslag als dit kwijt?? Diegenen die ons
hebben gevolgd via het Cobra Forum (trackr en wat foto’s van
onderweg) weten als wat ze gemist hebben, voor diegenen die niet
zijn meegeweest: jullie hebben wat gemist.
Als laatste wil ik op deze manier onze waardering uitspreken voor Bob
en Liane, voor het “ontdekken” van deze rit en het Double Dutchconcept. Bedankt voor jullie gezelschap!!
(En….. last but not least……. WIJ weten nu wat er in de rieten mand
tussen de hele en de halve Cobra van de Swifty Snakers zit. Proost!!!)
Rob en Gerda de Laat, aka The Dutch Cobras
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G e n e r at i e II
(XJ-40)
Body & chassis kit
• 	Afgewerkt in witte gel coating
(andere kleuren zijn optioneel tegen meerprijs)
• 	Staal ingelamineerde strip in dashbord/voetbox
sectie (scuttle hoop)
• 	De body is tijdelijk vastgezet aan het chassis
deuren en motorkap afgehangen
• Bovenste en onderste radiateur frames
• 	Stuurhuis
• Fusee kogels
• 	Stuurhuis op stuurkolom verbinding
• Gemodificeerde XJ40 voorwiel fusees (in ruil)
• Bovenste en onderste wielarmen - (voor)
• Motor en versnellingsbak bevestigings punten
• 	Ruitenwisser motor beugel - (bevestigd aan de scuttle hoop)
• 	Stuurkolom bevestigings beugel - (bevestigd aan de scuttle)
• 	Handrem bevestigings beugel
• 	Handrem kabel
• Buizen onderste wielarm - (achterwielophanging)
• Verkorte aandrijfassen - (in ruil)
• 	Rolbar bevestiging
• Gordel bevestiging
• Voor en achter bevestigingspunten voor de bumpers
• 	Dashboard met handschoenenkastje - (onbekleed )
• 	Interieur panelen (onbekleed )
• 	Differentieel montage-beugel
• Voorgelamineerde verwarmingsunit box
• 	Alle gaten in de body zijn gemarkeerd of aangebracht
• 	De gaten voor de deursloten zijn geboord en getapt
• Bouwhandleiding op CD-Rom

NITRADE
kitprijs :

8.046,-

Replica's • KitS • V8 enginEs • Parts
prijs incl. btw en prijswijzigingen voorbehouden

Topaasstraat 12
7554 TH Hengelo
Tel: 06 51 78 73 57
Tel: 06 50 29 44 11
info @ nitrade.nl
www.nitrade.nl

Internationale Cobra Happening 2009
Op 8, 9 en 10 mei heeft in Millstatt (Oostenrijk) een internationale Cobra happening
plaats gevonden. Het idee was dat uit alle landen Cobrabezitters met hun auto naar
Oostenrijk zouden komen om daar gezamenlijk te toeren en naar elkaars auto’s te
kijken. Toen Dick daarover begon in het najaar van 2008, kon ik weinig
enthousiasme opbrengen. Dat hele end voor die paar dagen over die kl** Duitse
autobanen!
Zo ging ongeveer de discussie in huize Vesters:
“Ga nou mee…”
“uuhhh, neuh, geen zin.….”
“Toe nou, wordt hartstikke leuk…..”
“mwah, hmm, kweenie..….”
“Als ik nou alles regel en alles betaal….”
“oh, goed, nou ja, die Duitse wegen vallen ook eigenlijk wel mee…ok, dan!”

Dick heeft woord gehouden: alles heeft hij geregeld (en betaald!) en het was
inderdaad erg leuk.
Er was alleen één probleem: Dick z’n Cobra doet het niet.
Wel mooi gespoten, maar rijden, ho maar! Dus de MG weer van stal gehaald.
Ik vind het best want ik rij liever in de MG dan in de Cobra, maar dat zal wel vloeken
in de kerk zijn.

We hadden onze hond, Kekke,
meegenomen, die parmantig tussen
ons in zat met haar lange oren
wapperend in de wind.
Donderdagochtend vertrokken en
afgesproken met nog andere
Nederlandse deelnemers, zodat we
met 5 Cobra´s en onze oude MG over
de Duitse autobanen zoefden.
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Na overnachting in een hotelletje in Zuid Duitsland
werd de reis voortgezet naar Salzburg. Daar
verzamelden alle deelnemers uit het Noorden,
zoals Denemarken, Polen, Nederland en
Duitsland. Er stonden op de parkeerplaats zo´n 30
Cobra´s.

Met z´n allen zijn we over de bergpas Grossglockner (met een hoogte van 3798
meter de hoogste berg van Oostenrijk) gereden. Er was ongekend veel sneeuw
gevallen en op de pas lag 10 meter sneeuw.

Kekke werd helemaal gek in de sneeuw en kon er niet genoeg van krijgen: ze rolde
zich op haar rug, strekte zich uit, begroef haar snuit in de sneeuw en wilde haast niet
meer met ons mee!
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Dick moest zich verbijten, want reden de
Cobra´s, VROOOOOHHHHMMMM, de berg op,
moesten wij met ons MG-tje drie keer stoppen
omdat hij oververhit raakte.

Toen naar Millstatt, waar we verzamelden op
een parkeerplaats: 55 Cobra´s en 15 oldtimers!
We liepen wat rond, maakten kennis met elkaar
en de auto´s werden bekeken.
Vervolgens naar het hotel: Een prachtig hotel
aan het meer met een groot terras aan het
water.

Het weer was
inmiddels prachtig
geworden, warm zelfs
en de volgend dagen
werd het nog warmer,
tussen de 25 en 30
graden.

´s Avonds verzamelen in de plaatselijke Kino om een Franse tranentrekker te
bekijken. Een film van 40 jaar oud waar Cobra´s in voorkwamen, maar helaas liet de
techniek het afweten en werd een video van racende Cobra´s gedraaid, waarvan ik
na een kwartier het idee wel te pakken had en we zijn weggegaan om lekker op het
terras aan het meer uit te buiken (goeie uitdrukking in ons geval!).
De volgende dag ontbijten op het terras in de zon en verzamelen op dezelfde
parkeerplaats. Daar stonden ze dan: auto´s van allerlei kleuren, met of zonder
strepen en met of zonder fancy gadgets met hun trotse eigenaren. De eigenaren
lieten zich ook niet onbetuigd: de cobrapetjes, -bloesjes, ~vlaggetjes, ~jackjes,
~shirtjes waren niet van de lucht.
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De plaatselijke muziekband zorgde voor verhoging van de feestvreugde.
Weer moest Dick slikken.
Op een sein van de organisator (ene Thomas van de Oostenrijkse Cobraclub) moest
iedereen zijn auto starten en het ronkende geluid van al die Cobra´s bezorgde
menigeen een bijna orgastisch genoegen!
In groepen van 8 vertrokken de auto´s voor de toer van de dag over de Nockalm.
We hoefden ditmaal maar eenmaal te stoppen, maar weer had Dick het moeilijk bij
het zien van de Cobra´s die ons voorbijraasden.

Weer door de prachtige sneeuwvelden en weer kreeg Kekke er geen genoeg van.
Daarna lunchen op een terrasje, waar je ook het Porschemuseum kon bezoeken. Wij
hebben dat niet gedaan, want genoeg auto´s gezien en verder gereden langs het
meer terug naar het hotel.

´s Avonds was er een candlelightdiner er daarna feest. Lekker buiten gezeten tot
diep in de nacht en gedanst bij een supergoede band die snoeiharde covers speelde.
De volgende dag gingen de meesten weer naar huis, maar wij hadden er een dagje
aangeplakt. Het was nog steeds stralend weer. De hele dag rondgereden en een
leuke tocht gemaakt. ´s avonds weer tot laat in de avond aan het meer gezeten.
De volgende dag, maandag, zijn we vertrokken en via binnenweggetjes richting het
noorden gereden. Omdat we twee groten `umleitungen` tegenkwamen, schoten we
in vogelvlucht niet zo veel op. Net toen we een hotel wilden gaan zoeken, zagen we
bij een benzinestation een cobra staan. Het waren twee Duitsers die ook uit
Oostenrijk kwamen en die we de vorige avond ook al hadden gesproken. We hebben
dus met z’n vieren een hotel gezocht en de avond doorgebracht, erg gezellig.
Dinsdag over de autobaan naar huis, 10 uur lang verstand op nul en bikkelen!

Het waren heerlijke dagen en de overvloed aan autogesprekken, waarvan ik dacht
dat me de keel uit zou hangen, heeft me nauwelijks gestoord.
Diverse mensen hebben gevraagd en ongevraagd hun visie aan Dick gegeven op
het probleem van de niet rijdende Cobra, variërend van `te oude benzine`, `te dikke
olie`, `vonkje gaat de verkeerde kant op`, `druk niet goed verdeeld` en woorden als
`carburateur` en `nokkenas` kwamen in elk gesprek aan de orde.
Enfin, hij moet maar zien of hij er wat mee kan.
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De organisatie was `zoepah` en er is geen onvertogen woord gevallen: iedereen
praatte met iedereen, of je nou Nederlands, Duits, Engels of Deens was.

Onze Oostenrijkse Thomas heeft nog een dankwoord geschreven (hij bleek zowat
overspannen te zijn van het organiseren en regelen) en die volgt hieronder:
Dear friends!
I want to thank all of you, for writing these nice emails to me about our happy days in Carinthia. If I
only had the time I would like to answer every letter personally, but now I really have to concentrate on
my business again.
Answering the question which comes always: No, I will not do another Millstatt event, it is up to some
of You now to organize something completely different somewhere else!
I promise to come, if you need my support for your own event, I will give it to you! You have so many
new friends now to organize the next - HUGE - Cobra Happening , maybe some-where else in the
heart of Europe.
I would like to make a kind of book about our event, if I get some help it would be a nice souvenir for
all of us. Let us find out how much we would have to calculate for that, if you want one, and let me
know your ideas and inputs on this.
Martin Meinl will work on a video, if you have material of any kind please send it to him! (DVD?) We
will - of course - make the DVDs for you free.
Please wait with your pictures until Frank Michael has opened the portal, I believe we have something
like more than 5000 pictures.
The Millstatt police told me that there was not even one complaint and no accident! Thank You!
The only sad point for me is that everything is over already, and I did not have the chance to learn to
know all of You (and Your nice ladies!).
We would have had topics and fun for weeks, and had to part after three days. Owning a Cobra does
not make a good person, but it seems that the nicest people in the world are in love with Cobras.
Take care, I will never forget our days together
Thomas

Kortom, zeker voor herhaling vatbaar, zo’n weekend.
Marion Raven (vrouw van Dick Vesters)

En die volgende keer gaat er komen, want 2010 wordt het de Franse Riviera
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Story of the CSX 3021

Bill Turner was 21 years old when he made the decision to purchase a new Cobra. Hearing that J.D. Ball Ford in
Miami had one in their showroom, Bill left his home in Ft Myers, and headed to the East Coast. When he arrived in
Miami at J.D.Ball Ford, he was told that another salesman had sold the Cobra that he had come for! Bill was not
happy, so after expressing his frustration, his salesman went on the hunt for another one.
A SC 427 Cobra was located in West Des Moines Iowa at Dick Walters Ford. This Cobra had been dropped off at
Dick Walter’s with the belief that they had a deal in place with someone else. When that deal fell thru, the Cobra
became a fixture on the showroom floor. That Cobra - CSX-3021 - is the car that traveled with the Cobra Caravan,
along with the GT40, on a promotional tour of the USA to promote Shelby America. CSX-3021 is the first semicompetition (SC) Cobra built. It is one of 2 gold Cobra’s. The color gold came from the gold used on the LeMans
stripes on the 1966 Hertz cars. Bill made the deal thru J.D. Ball Ford in Miami, and his 1966 GTO was used as a
down payment. Bill then got on a plane and flew to Iowa to pick up his Cobra.
While driving the Cobra back to Florida from Iowa, the weather cooled down and the open-air roadster became a
little chilly. Bill stopped and looked in the trunk to find the soft top, and realized that a street Cobra top had been
shipped with the car, not a SC Cobra top, which was needed to accommodate the roll bar. So Bill did what any one
would do; he took out his pocketknife and made a slight adjustment to the top so it would fit around the roll bar. With
the chilly factor solved, it was on the road again. Once back in sunny Florida, the top was taken off and put back in
the trunk, where it remains still today.
The Cobra was driven occasionally, and then in 1969 it was put into storage with only 3,000 miles on it. The SC
Cobra remains as delivered to this day, with only one repaint- in it’s original gold. CSX-3021 has only 3,800 original
miles on it. It’s original right down to its blue dot and blue streak tires.
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This Cobra-CSX-3021 is not just the first SC/427 Cobra built. It is a one owner car with 3,800 miles, the first gold
Cobra (1 of 2), and is a piece of Shelby America History.
Bill Turner, at 21 years old, purchased new and has kept new what has turned out to be one of the greatest
performance cars in automotive history. The CSX-3021 was not only Carroll Shelby’s personal pick, but also it was
a young man from Ft. Myers personal pride and joy. To be picked to be number one, then kept to remain number
one, makes this a very significant car. Many thanks to Bill & Suzanne Turner for preserving this piece of automotive
history.
CSX-3021 will be offered for sale at No Reserve at the Ft. Lauderdale Beach Collector Car Auction, along with
many other significant cars. The Ft. Lauderdale Beach Collector Car Auction is proudly presented by Dave Rupp &
Mike Flynn Jr and will be held January 2,3, & 4 – 2009 at the beautiful War Memorial Auditorium located in sunny
Ft. Lauderdale, FL. Make plans now to come out and see history in the making, and perhaps take it home with you.
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Vervolg
January 6th news alert from:
" The first weekend of the New Year saw a reported world record price for a 427 SC Cobra at auction plus a "no
surprise" price on a well turned out 289. The 427 SC Cobra, CSX 3021, was offered to the sale as the first 427 SC
Cobra built and sold for a reported $3,780,000 at auction in Fort Lauderdale, Florida on January 3rd.This is said to
be a world-record price for an open Cobra without race history, and, when verified, will fill the record book on many
scores. The gold-colored 427 SC, one of only two built in that color, was also featured on the Cobra Caravan, a
Shelby roadshow when the car was new. Said to be a one owner car with just 3,800 miles, it was presented at
auction late in the sale on Saturday evening where it sold to a buyer in attendance at the event, held in the War
Memorial Auditorium.
The same bidder also reportedly bought CSX 2311 for $572,400. This dark green 289 featured some unusual
options including dual carbs, painted and not chromed wire wheels and an original Cobra radio. Phone calls and an
email sent to the auction sponsor and the auction company, Hollywood Wheels Auctions and Shows, have not been
returned at this time. "

44 Paper Snake nr.4 - 2009

Vervolg
Even later werd deze Cobra aangeboden via eBay !
Ik weet alleen niet of de “Buy It Now price” is gehaald.
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International Riviera Cobra Happening, May 7, 8 & 9th 2010
Dear Cobra enthusiast,
We believe that, as well as all of us, you did enjoy participating to Thomas’ excellent Cobra
meeting held in Millstatt this year. We really spent great moments there in your company and we
are convinced that what Thomas has so brilliantly initiated is absolutely to be continued.
Though we know it will be very difficult to match the quality of this year’s meeting, we organize a
somewhat similar and pleasant event dedicated to Cobras and Cobra replicas here, in the south of
France near Saint Tropez, during the second week end of may 2010.
Yes, you can already fill and send back the “registration form” for entering this event.
Despite the big Harley Davidson meeting that will take place here at the same period, we were
lucky enough to find a very well situated and comfortable accommodation, 300m from the
beaches in Ramatuelle, just six kilometres from St Tropez, www.touristraleoramatuelle.com.
This is a holiday village, situated in a very quiet country surrounding, well equipped with large
private swimming pool, tennis courts, bar, large terraces and wide secured parking’s.
We managed to put an option on 80 rooms, breakfasts and evening meals until December 15th
and negotiated at a fair price. So please, if you intend to stay there, book as soon as possible with
“booking form” to secure your rooms and thus avoid disappointment.
You can subscribe a cancellation insurance if you whish or book some more nights, please
contact tlpaca.groupes@orange.fr for details.
The program of the week end is not definitive yet, but we are working on it. Anyway, we will
welcome you on Friday afternoon, invite you for a trip in the beautiful landscapes of the Riviera
sea side on Saturday and we will enjoy driving our mighty snakes together around the very
impressive Verdon glens (believed to be the deepest in Europe) on Sunday.
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We are also trying to arrange for receptions in several areas during our Saturday and Sunday
trips.
Like for 2009 Happening, Frank Michael Krause kindly offered to deal with 2010 homepage
www.accobra.de/annual_cobrameeting on which you will find all details about the event and
where you can allready register as a participant as follows:
•

Username “cobra” and password “halibrand”

•

Send the following informations to michael@k-arts.de (This e-mail address is being protected from spambots)

Remark : You need JavaScript enabled to view it with the topic "Participants info"
1. Write down some information about yourselves and your car
2. Send us a picture of you and your co-driver, if possible in larger dimensions than
"600 x 230 pixels"
3. Send us a picture of your car, if possible in larger in dimensions than "240 x 190
pixels"
4. Just get the idea from the ones already online...
If you have any questions, please contact us by mail claudie.mousset@wanadoo.fr or ring
00 33 494 73 12 02
And please, already pass the information to your Cobra friends and clubs in your country.
Best regards, Michel & Claudie Mousset

Als u hieraan wilt deelnemen, laat dan ook even een bericht achter bij :
evenementen@cobraclub.nl of 0162 – 517740
Mvg,
Rocco Jansen
Evenememtencoördinator Cobra Club Nederland
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REGISTRATION FORM RIVIERA COBRA MEETING 2010
Driver/:…………………………………………………………………………….
Codriver:…………………………………………………………………………..
Homeadress ………………………………………………………………………
Country:…………………………………………………………………………..
Mobilephone : + 31 (0) 6………………………………………………………...
Email:……………………………………………………………………………..
Cobra (Original/Replica, details):…………………………………………………
Colour :……………………………………………………………………………
License-Plate:……………………………………………………………………..
Engine :……………………………………………………………………………
By filling in this form I promise to respect all rules set up in the document "Rules", to drive very carefuly and to
respect the French laws. I will follow instructions of the organizers and I waive all possible claims against Michel &
Claudie Mousset or Ecurie “Les Trapadelles”.

1. RULES / REGLEMENT
This is a non profit event, therefore there is no obligation for us to grant services of any kind ! (Nevertheless we’ll
do our best)
This is no race or rally, all legal regulations have to be respected, cars have to be street legal and regularely
insured.
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. INFORMATIONS
We made a deal with the hôtel resort Léo Lagrange in Ramatuelle, near Saint Tropez, to provide confortable
accomodation for 3 nights at a sensible price www.touristraleoramatuelle.com
Nevertheless, you can stay only for one or 2 nights, or more, or stay anywhere else if you whish.
ATTENTION: Your registration for the Cobra Happening is not a hotel reservation.
For booking in resort Léo Lagrange at special Cobra Happening price, please send “Booking form” and cheque
th
before december 15 to: Tourisme & Loisirs PACA, 7 rue Reine Elisabeth, 13001 MARSEILLE,
telephone: 00 33 491 56 80 55, e.mail: tlpaca.groupes@orange.fr.
Wine is included in the evening meals, drinks at the bar and out of the meals are not included. Saturday night
dinner will be followed by dance evening included in reservation.

3. REMARKS
Usual French speed limits: motorway 130km/h, cities 50km/h other roads 90km/h.
You must pay toll when using French highways..
Though rare, car thefts can sometimes occur in France, so be aware.
Take care; police can be severe, especially regarding speed and alcohol.
In France it is even not allowed just to own radar detection devices, except GPS.

Take care!

See you soo, Michel & Claudie
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Group « Cobra Happening »
From 7th to 10th may 2010 in Ramatuelle
Booking form
RAMATUELLE

Price per Adult
in a Twin bedroom

Number of persons
per room

1 night : from 8th to 9 th may

76 €

€

2 nights :from 8th to 10 th may

140 €

€

3 nights :from 7th to 10 th may

205 €

€

TOTAL

Descriptive of the place on website :
www.touristraleoramatuelle.com

o

name & surname of the guest
name & surname of the guest
Adress
Tel & E-mail
The price includes :
twin bedroom
half boarding, wine included at meals from the diner of
the first night up to breakfast of last day
local city tax
bathroom linen (2 towels/person)
entertainments as scheduled in the holiday resort
repatriation and assistance insurance

the price doesn’t include:
extra charge for single room (ask us)
Extra night in half baording : 63 €/pp
price for kids (ask us)
Extra lunch : 16 €

Thanks to send back this booking form to the adress below before 15th of
décember 2009 with an account of 30 % of the total
You can pay by Card
                 
Expire date     for the amount: ………………………… €
Surname and name of the holder of the CB: ………………………

Have a nice trip

!!!!!

Tourisme & Loisirs PACA
7 rue Reine Elisabeth 13001 MARSEILLE
Tel : 04.91.56.80.55 Fax : 04.91.56.56.76 tlpaca.groupes@orange.fr

1

Association agréée N°AG013950007 ~ SIRET 38138305 00012
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ALV Zondag 24 januari 2010
Op zondag 24 januari zal onze Algemene Ledenvergadering gehouden worden.
De vorige ALV was in het Zuiden, deze maal zitten we een stuk noordelijker.
We zijn dit jaar namelijk te gast bij Silverstone Partycenter in Zwanenburg.
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
voor een diner of een “A-la-Carte”.

Programma:
13:30 ~ 14:00 Inloop voor leden
14:00 ~ 16:30 ALV
16:30 ~ 17:30 Naborrelen
17:30 Einde ALV
Je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld en je partner is natuurlijk ook
van harte welkom!
Aan/afmelden via : info@cobraclub.nl

Lokatie : Silverstone Partycenter, Weerenweg 21-23, 1161 AE Zwanenburg
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Cobra Club Nederland p/a Leo XIII-straat 33, 5171 KC Kaatsheuvel

Wie zorgt ervoor dat uw droomauto
geen nachtmerrie wordt?

Als er iets gebeurd met uw droomauto doet dat

Voor leden van de Cobra club Nederland zelfs

pijn, heel veel pijn. Als kitcar liefhebbers weten

met 20% extra korting!

wij dat als geen ander. Daarom hebben wij de

Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek over

Klassieker verzekering ontwikkelt: een speciale

onze gezamenlijke passie en over onze perfecte

verzekering voor Kitcars/replica’s en oldtimers.

pleister op de wond, voor als er onverhoopt

Met een uitgebreide dekking en scherpe premie.

iets mocht gebeuren met uw droomauto.

Ook uw auto verzekeringen
zijn voor ons een ABC’tje

Bellesloot 87 - 1483 XC De Rijp - 0299 - 67 22 79 - info@abcassurantien.nl

