Colofon

Redactioneel

Paper Snake

HET OFFICIËLE CLUBBLAD
VAN DE
COBRA CLUB NEDERLAND
19e jaargang No.1, april 2011
Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057
Cobra Club Nederland
p/a Leo XIII-straat 33
5171 KC Kaatsheuvel
fax 0842 205 273   
Voorzitter:
Frank Gruwel 		
voorzitter@cobraclub.nl

tel 06-20251071

Secretaris:
Dick Vesters 		
secretaris@cobraclub.nl

tel 0182-320047

Evenementencoördinator:
Rocco Jansen 		
events@cobraclub.nl

tel 0162-517740

Penningmeester:
Ad van der Burgt 		
tel 0416-364463
penningmeester@cobraclub.nl
Redactie & vormgeving:
Ron Gillot 		
redactie@cobraclub.nl

tel 0228-323187

Technische commissie:
Dick Vesters 		
techniek@cobraclub.nl

tel 0182-320047

Coverdesign:
Huub Linnenbank
WWW.COBRACLUB.NL
Oplage: 275 exemplaren
Contributie: € 45,- per jaar
Inschrijfgeld € 10,- (eenmalig)
Kopij: Gaarne bij artikel (in MS-Word of .txt, zonder
opmaak) kleurenfoto’s apart meesturen, waarmee wij
het geheel kunnen verfraaien. Als bestanden te groot
zijn om te mailen, neem dan s.v.p. even contact op
met de redactie. CCN behoudt zich het recht voor om
artikelen in te korten, te veranderen of in het geheel niet
te plaatsen.
CCN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
publicaties. Het plaatsen van advertenties of ingezonden
mededelingen behoeft niet te betekenen dat CCN achter
de inhoud staat.
Sluitingsdata edities 2011: 25 februari, 29 april, 20 juli, 15
oktober, 10 december.
Advertentietarieven:
1 A4 min. 4x per jaar kleur kaft 		
€ 300,1 A4 min. 4x per jaar kleur
€ 200,1 A5 min. 4x per jaar kleur 		
€ 100,-
1 A5 per jaar is voor leden gratis om te adverteren.
Tarieven voor Cobra-forum zijn op te vragen via Ad van
der Burgt.
Verzekering: CCN-leden kunnen via ABC Verzekeringen
of Veldsink een korting krijgen op hun polisbedrag.

Pubmeetings
1e zondag van de maand van
april t/m oktober van 13.30 tot 16.30 uur
Hotel Bergse Bossen
Traaij 299
3971 GM DRIEBERGEN
tel. (0343) 528 150
PaperSnake 1, april 2011

O

f ik nu een ei heb gelegd of dat het een bevalling was,
het is mij niet duidelijk. Sommige slangen leggen geloof
ik eieren, anderen broeden hun eieren inwendig uit en
bevallen dan van een x-aantal slangetjes. Eierlevendbarend
heet dat. Hoe dat met PaperSnakes zit weet ik niet, maar het
was deze keer een hele klus.
Dat ligt in ieder geval niet aan alle medewerking die ik weer gekregen heb van de diverse auteurs en niet in de laatste plaats aan
Rocco, die weer een onmisbare schakel in het geheel was.
Houdt u het maar op wat drukte en chaos bij ondergetekende.

Bij het woord “cobra” denkt u aan een auto. En bij het woord
“slang”, waarschijnlijk in eerste instantie aan dat stuk kunststof
buis tussen radiator en motorblok. Er zijn, al kun je je dat bijna niet
voorstellen, ook andere verklaringen mogelijk en daar had ik deze
maand met behulp van instructieve plaatjes en een lijvig populairwetenschappelijk artikel graag dieper op ingegaan. Het was het
artikel dat ik u al eerder tot twee maal toe met enige bombarie had
aangekondigd.
Er is echter wat kink in de kabel of misschien zit er een knoop in
de slang bij de betreffende auteur. Oeps, wat zeg ik nu weer. In ieder geval is het er nog niet en ik stel het nu maar voor onbepaalde
tijd uit. Wat in het vat zit, verzuurt niet.

Dat neemt niet weg dat er nog genoeg nieuws te lezen valt in deze
eerste PaperSnake van 2011: een verslag van de ALV, een technisch
artikel voor hardtop-bezitters van Bob Swift, een geschreven portret van John Kox (Dax Benelux), een prachtige centerfold en, wat
heel belangrijk is:

Het Europese Cobra Event in Slovenië. Bij het verscijnen van deze
PS is er nog maar heel weinig tijd om in te schrijven, dus leest u dat
maar als eerste.
Deze keer van mij geen fotootje. Daar zit u toch niet op te wachten,
maar bovendien heb ik een bad hair day.
Moet ik de laatste centimeters wit hieronder dan ook nog volschrijven?
Welnee. Gaat u gewoon lekker lezen in deze krakend versche PaperSnake!
Ron Gillot

3

Van de voorzitter
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I

Voorwoord
van Uw voorzitter
k geloof dat de meeste CCN leden in de startblokken staan om hun eerste rit dit nieuwe
seizoen te maken. Sommige zijn al een keer
gaan rijden of testrijden. Dit weekend was het
weer in ieder geval erg verleidelijk om te gaan.

Ikzelf ben mijn evenementenagenda al druk aan
het vullen want dit seizoen wil ik graag weer gaan
starten. Sjoerd heeft de eer om de spits af te bijten
met zijn buurtmeeting. En de 1e clubmeeting zit er
ook al weer op. De CCN-evenementenagenda is voor
dit seizoen weer goed gevuld (met dank aan de grote
inzet van speciaal Rocco) en het zal gaandeweg het
seizoen zeker voller raken. Ik nodig u hierbij dan
ook uit om de CCN-agenda op het forum te bezoeken
en te kijken waar voor u interessante evenementen
zijn.
Wellicht wilt u zelf de buurtmeeting eens organiseren. Wij staan u graag terzijde hierbij. Het hoogtepunt voor meerdere leden dit jaar zal ongetwijfeld
het Cobra-treffen in Slovenië zijn.

•
•

Maikel Goossens is tot erelid benoemd door het
bestuur voor de vele verrichte werkzaamheden
en zijn grote inzet voor de club. Maikel: BEDANKT

Tenslotte wil ik alle leden erop wijzen dat CCN
probeert aan de weg te timmeren op vele moderne manieren zodat we in de toekomst onze
hobby met veel plezier kunnen blijven uitoefenen. Hiervoor zullen we ook nieuwe wegen gaan
bewandelen die soms succesvol zullen zijn maar
misschien soms niet het beoogde resultaat zullen
opleveren. Eén van die zaken die momenteel
spelen is Facebook ik heb daar een account voor
CCN aangemaakt om wereldwijd en in europees
verband contacten te leggen. Mocht u het tegen
komen of er een uitnodiging van ontvangen:
schroom niet en neem eens een kijkje aldaar.

Graag zou ik uw aandacht op een paar zaken willen
vestigen:

Ik moet met mijn eigen Cobra binnen 1 à 2 weken
naar de Duitse TüV voor het inschrijven van een
andere motor, maar hoop u daarna snel weer onderweg op evenementen te treffen.

•

Voorzitter CCN,

Als bestuur van CCN zijn wij druk doende de
Europese Cobra bijeenkomst 2012 te organiseren. We zullen dit jaar dan ook zeker een beroep
op alle leden gaan doen om ons te assisteren
met allerhande zaken. Zonder jullie hulp redden
we het niet om er een mega-festijn van te maken! Ik reken op jullie steun.

VEEEL RIJ- EN SLEUTELPLEZIER!

Frank Gruwel
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Bestuursmededelingen

A

ls penningmeester heb ik een drukke tijd
achter de rug (bijna dan). De contributie- en
advertentiefacturen zijn de deur uit gegaan, de
meeste betalingen zijn ontvangen, er zijn afmeldingen
verwerkt en gelukkig ook aanmeldingen. En de poloshirts moesten bijgehouden worden.
Om met dat laatste te beginnen: we hebben 36 mensen
welke we bij de volgende pubmeeting in een mooie Cobra
polo verwachten. Ik verwacht ze in de 2e of 3e week van
maart te kunnen versturen.
Voor wat betreft de ledenstand: we verwelkomen sinds de
vorige keer 7 nieuwe leden, waarvan 6 in dit jaar (stand
t/m 23 februari). We hebben ook een aantal afmeldingen
ontvangen, mede n.a.v. de contributieverzoeken: 12 leden
hebben aangegeven te stoppen. We zijn daarmee op 247
leden beland. Van 35 leden hoop ik de contributie nog te
ontvangen.
Voor wat betreft de financiële situatie van onze vereniging
verwijs ik naar het verslag van de algemene ledenvergadering in deze PaperSnake. Het voordeel van zo’n lage
opkomst is dat de consumptierekening relatief laag is,
maar ik hoop toch echt in de toekomst meer te moeten
afrekenen!
Dat geldt ook voor de activiteiten. Laat Rocco niet alles
alleen opmaken maar help mee en organiseer een activiteit! Je hoeft niet alles alleen te doen, het bestuur zal je
altijd ondersteunen. Dus meld je aan bij Rocco, verzamel je
bonnetjes of andere onkosten en help mee de club levend
te houden.
Met vriendelijke groeten,

Vereniging Cobra Club Nederland
Ad van der Burgt
penningmeester

N

a “veel moeite” is het gelukt, we mogen deelnemen aan het Wings & Wheels 2011 in de vliegbasis Gilze-Rijen!
De andere clubs die mogen deelnemen zijn :
Ferrari Club NederlandAston Martin Owners Club Nederland
Maserati Club Holland
Morgan Sports Car Club Holland
We verkeren dus in goed gezelschap J.
Website : http://www.classicwings-wheels.nl/
Nadere details volgen nog, maar het aantal plaatsen voor
de Cobra´s is beperkt !
Mvg,
Rocco Jansen
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De enige beëdigd makelaar/taxateur in sportwagens
Aangesloten bij: Verenigd Register van Taxateurs
SKO gecertificeerd
Opgemaakt volgens FEHAC-norm

Beëdigde taxaties
volgens art 7.960 BW (voorheen art. 275 WvK)

vanaf €

95,-

alle tarieven zijn inclusief BTW en eventuele reiskosten

Bij u aan huis: € 130, de 2e auto: € 100,(tegelijkertijd, op dezelfde locatie)
collecties en clubdagen op aanvraag

Ledenvoordeel:
Bij ons op de zaak ontvangt u
10 euro korting op vertoon van uw
lidmaatschapskaart

Afspraak maken?
tel. 0172-421544
info@steijntaxaties.nl
www.steijntaxaties.nl
Bronsweg 2-B, 2401 MB Alphen a/d Rijn

Algemene Ledenvergadering 2011: Het Verslag en de Dia’s

D

e Algemene Ledenvergadering van 23
januari jongstleden was een genoeglijke
bijeenkomst. Jammer alleen dat er zo
weinig leden waren.
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Wat er besproken werd, was zinnig en interessant.
Er werden leuke en spannende activiteiten aangekondigd die voor dit jaar en 2012 op stapel staan,
en waarbij we als bestuur veel hulp, in de vorm van
meedenken en mankracht, kunnen gebruiken.

Notulen
Datum
Lokatie
Aanwezig

Leden

Jaargang 2010 - ALV
23 januari 2011
Silverstone, Zwanenburg
Frank Gruwel (Voorzitter), Rocco Jansen
(Evenementen),
Ron Gillot (Redactie),
Ad van der Burgt (Penningmeester), Dick Vesters (Secretaris), Rob
de Laat (Webmaster)
Ca 12

De afkortingen zijn: FG=Frank Gruwel, RG=Ron Gillot, RJ= Rocco Jansen,
AB = Ad van der Burgt, DV=Dick Vesters, RL=Rob de
Laat.
Agenda:

Opening
Bestuur
Secretaris
Penningmeester
Evenementen
Redactie
Rondvraag
Sluiting

Terwijl op de achtergrond het vrolijke gesnor van de
karts doorklonk, werkten de aanwezige leden en het
bestuur de agendapunten goedgehumeurd af. Want
het moet gezegd: aan de locatie lag het niet. De gastvrije ontvangst en prettige sfeer bij Silverstone was
als vanouds.
Bijgaand, van de hand van secretaris Dick Vesters,
het officiële verslag van de vergadering, verlucht
met de PowerPoint-dia’s die getoond werden.
Ron

Voorzitter

• Opening 14.00u

23 januari 2011
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Agenda

1.Opening; Voorzitter ‐ Frank
2.Secretaris ‐ Dick
3.Penningmeester ‐ Ad
4.Evenementen ‐ Rocco
5.Redactie ‐ Ron
6.Rondvraag
7.Sluiting 15.30u
23 januari 2011
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Opening.
De voorzitter (FG) opent de vergadering heet een ieder van harte welkom. De voorzitter wil aan de hand
van een presentatie alle agendapunten bespreken en
afhankelijk van het agendapunt een ander bestuurslid het woord geven.
De voorzitter (FG) neemt het woord:

De toekomst van de replica Cobra?
FG stelt dat het waarschijnlijk is dat in de toekomst
de CCN een exclusieve club gaat worden. De redenen
hiervoor zijn dat het steeds moeilijker wordt om een
zelfgebouwde Cobra op de weg te krijgen is. Denk
hierbij aan de nieuwe EU en NL regelgeving. Daarnaast wordt het ook een kostbare hobby vanwege de
vervanging van de ouderwetse BPM voor de nieuwe
BPM op basis van CO2 uitstoot voor nieuwe (zelfbouw) personenauto’s.
M.a.w. we zullen ons moeten aanpassen aan deze
nieuwe tijd. Dat betekent ook dat we ons met mede
lotgenoten moeten zien te verenigen en proberen
een vuist te maken in de media en in de politiek zowel lokaal als op Europees niveau.
Dat klinkt misschien negatief maar is zeker niet zo
bedoeld.

2012 Europees Cobra evenement
We hebben als bestuur besloten dit evenement te
gaan organiseren mede omdat dit ook het 20-jarig
bestaan is van de Cobra Club Nederland. We zullen
zeer voorzichtig omgaan met onze eigen financiële
middelen en hebben vooralsnog een laag budget
hiervoor gereserveerd.
Dit evenement zal een goede PR zijn voor de Cobra
en voor de CCN.
We willen dan ook zoveel mogelijk publiciteit en
proberen de TV erbij te betrekken. Wellicht kunnen
we een sponsor regelen. De eerste gesprekken zijn
gaande. Er is intussen ook een toezegging m.b.t. een
locatie (Circuit Venray). We zullen veel hulp van CCNleden kunnen gebruiken en nodig hebben om dit
evenement tot een succes te maken.
Uiteraard komt er een aparte website en vragen Cobra clubs in andere landen om steun.
De datum zal waarschijnlijk liggen in het weekend
van 1-2 of 8-9 september 2012.
Donateurschap?
FG vraagt zich af of het instellen van een donateurschap van CCN een goed idee is. Een donateur zou
beperkte toegang kunnen krijgen tot het forum en de
Papersnake mogen ontvangen.
Hij vraagt de leden response te geven op dit idee.

PaperSnake 1, april 2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Voorzitter

Cobra toekomst
2012 Europa
Donateurschap
Website
Forum
Evenementen
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Website en Forum.
De Website is te statisch. FG gaat proberen de website actiever te maken.
Het Forum wordt goed bezocht en is een goed werkend medium.
Papersnake.
Deze is onder leiding van RG sterk verbeterd.

Evenementen.
FG vindt dat er te weinig evenementen worden georganiseerd
FG roept de leden op om zelf evenementen te organiseren. Men kan rekenen op ondersteuning vanuit het
bestuur ook t.a.v. kosten.
We zouden ook andere partijen kunnen interesseren
om evenementen te organiseren waarbij de Cobra
Club uitgenodigd wordt.
Notulen vorige ALV vergadering
Er zijn geen formele wijzigingen binnengekomen.

2. Secretaris

• Lui en blij !
• Ad (penningmeester) heeft alles onder
controle. Waarvoor hulde.
• Goede onderlinge samenwerking
• 2012  Rocco en ik  “Het” evenement
• Eigen Cobra gaat dit jaar rijden !!
(Hoe vaak heb ik dit al gemeld ?!?!)

23 januari 2011
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Algemene Ledenvergadering 2011: Het Verslag en de Dia’s (vervolg)
Secretaris (zie slides)
Het meeste secretariële werk wordt door AB gedaan, waarvoor dank.
Ik ga samen het RJ (en vele clubleden) het 2012
Europees Cobra evenement organiseren. DV heeft
korte uitleg over het te verwachten evenement (zie
slide).

Bestuur
Het bestuur stelt voor om Mickel Goossens als erelid
te benoemen voor zijn jarenlange (redactionele)
werk binnen de Cobra club.
De vergadering is het hier unaniem mee eens.
10

Financieel jaarverslag (zie slides)
Ad (AB) licht de verlies en winst rekening toe. Hij
beantwoordt vragen van de leden.
Hij licht de begroting voor 2011 toe en geeft aan dat
er in 2011 net zoals in 2010 een overschot is. Er is
een reservering opgenomen voor het 2012 Europese Cobra evenement.
De kascommissie wordt uitgenodigd verslag te
doen.
Nico Al vertelt dat de kascommissie een uitermate
keurig bijgehouden boekhouding aantrof. Al hun
vragen om toelichting en rekening konden prompt
aangereikt worden. Hij prees de inzichtelijkheid en
de zorgvuldige Hij stelt voor het bestuur over 2010
decharge te verlenen over het financiële beleid.
De aanwezige leden van de ALV gaan unaniem akkoord.

Omdat AB naast de financiële administratie ook de
ledenadministratie bijhoudt kon hij nog het volgende melden. Er zijn circa 188 leden die geregistreerd
staan als Cobra bezitter. AB weet dat dit niet 100%
klopt omdat mensen die hun Cobra verkopen dan
wel er een aanschaffen niet altijd CCN informeren.
Zijn verzoek is om wijziging van en aan de Cobra
en/of NAW gegevens te melden. Dit helpt CCN om
andere leden te kunnen helpen, gerichter activiteiten te kunnen ontplooien, etc.
Zorg dat je email adres bij CCN bekend is.
Kascommissie 2011 (zie slides)
AB vraagt wie zich voor 2011 wil aanmelden als
kascommissie.
Nico Al geeft aan ook voor 2011 dit te willen doen.
Ben Schoutsen is bereid om hem voor 2011 te ondersteunen. AB bedankt de huidige kascommissie
en bedankt de leden die zich nu aangemeld hebben
voor 2011.

2012 European Cobra Event

•
•
•
•
•

Viering 20 jaar CCN
Verwachten 100+ Cobra’s uit heel Europa
Deelname kost geld (ook voor leden)
Veel werk, veel inspiratie, veel mankracht
Waar staan we?

– Locatie: Circuit Venray; Sponsors: o.a. Ford is geïnteresseerd;
– Aantal dagen: 3  dag 1 CCN?, avond Europa; dag 2/3 Europa?
– Welke soort activiteiten: Bijeenkomst –rondrit CCN;
Bijeenkomst‐eten Europa; Rondrit‐bezoek Louwman Europa??;
Activiteiten op Circuit??
– Aparte website/profiel deelnemers/GPS‐routes/….???

23 januari 2011
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3. Penningmeester

• Ledenbestand
• Financieel overzicht
• Begroting 2011

23 januari 2011
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Ledendatabase

MS Access database
 persoonsgegevens
 lidmaatschapsstatus
 Cobra‐gegevens
 administratieve gegevens
Koppelbaar: Cobra kan ‘verkocht’ worden
Diverse lijsten
E‐mail integratie

23 januari 2011
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Ledenmutaties 2010

Aanmeldingen: 16
Afmeldingen: 18
Geroyeerd wegens niet betalen: 4
Totaal mutaties: 6 leden minder
Ledenbestand per 31‐12‐2010: 247
Cobra’s per 31‐12‐2010: 188 *)

*) dubbeling? gegevens niet 100%!
23 januari 2011
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Winst‐en verliesrekening 2010

11
23 januari 2011
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Bijzonderheden

1x verkeerde incasso, gecorrigeerd
‘Donatie’ van € 0,01 met website
bevestigingscode, phishing??
Bijdrage van totaal € 35,= van Autovisie
Adverteerders blijven vrijwel allemaal
5 opzeggingen n.a.v. betalingsverzoeken

23 januari 2011
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Resultaat 2010 wordt gereserveerd voor
de NL‐editie Europees Cobra Weekend
2012
Op 15 januari hebben Ard Plakman en
Nico Al de winst‐ en verliesrekening en
balans gecontroleerd
Nieuwe kascommissie 2011

23 januari 2011
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Kascommissie

10
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Begroting 2011



Resultaat 2011 wordt gereserveerd voor de
NL‐editie Europees Cobra Weekend 2012

23 januari 2011
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4. Evenementen‐coördinator
Evenementen in 2010 en 2011

• Een terugblik en een vooruitblik

Evenementen (zie slides)
Rocco (RJ) geeft uitvoerig verslag van de 2010 evenementen.
23 januari 2011
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Pubmeetings
De locatie wordt als goed ervaren. Er zit een klein
nadeel aan. Vanaf het terras is er geen zicht op de
Cobra’s. Mede door het slechte weer zijn meerdere
Pubmeetings bedroevend slecht bezocht. De laatste
pub meeting is goed bezocht. RJ gaat nog bekijken of
er op andere locaties Pub meetings gehouden kunnen
worden.
Buurtmeeting
Goed idee, goed bezocht. Gaan we mee door.

En…laat je vooral niet weerhouden zelf iets te organiseren.
Het bestuur helpt !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evenementen 2010

23 januari 2011

•
•
•
•
•

Algemene Ledenvergadering
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Evenementen 2011
Algemene Ledenvergadering
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• Maar voor alle evenementen hebben we
jouw hulp nodig. Wij als bestuur van de
CCN kunnen dit niet alleen!
• Dus wil je ons helpen, neem dan contact op
met mij of één van de andere bestuurs
leden.

Oost‐Brabant/Limburg
West‐Brabant/Zeeland
Drente/Groningen/Friesland
Wie volgt ???

23 januari 2011
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Evenementen 2011

• American Sunday Zandvoort, Dreams on
Wheels, Heartbeat Corvette Club, Super Seven
Club
• Bezoek aan Burton
• Slovenië Cobra Happening
• Cobra Kelder avonden

Slovenië Mei 2011

Slovenië

• Pubmeetings
• Buurtmeetings
–
–
–
–

17

Datum 26 t/m 29 Mei (Don. t/m Zondag)
Per dag een andere route
In verschillende delen van Slovenië
Afstand variërend (75, 230, 160 &190km)
Wat kun je verwachten:

April t/m Oktober: Pubmeetings
Maart: 1ste Buurtmeeting
April: American Sunday Zandvoort (incl. hoofdprijs)
Mei: Dreams on Wheels
Mei: Rivièra Cobra Happening
Juni: Twenteland Toertocht
Juni: Cobra meets Corvette
Juni: Cobra´s rijden voor SMA
Sept.: Pubmeeting Ravenstein
Sept.: CCN Technische Dag
Nov. – Dec.: Cobra Kelder avonden

23 januari 2011
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Redactie
RG licht zijn slides toe.

5. Redactie
PaperSnake

Ideeën:
- “De Mens achter de Cobra”
Schrijf je eigen ervaringen op. RG helpt je er een
mooi redactioneel stuk van te maken.
- Foto wedstrijd (zie Papersnake)
- Column
Wie wil?

• Afgelopen jaar 5 edities i.p.v. 4; Dit jaar weer?
• PaperSnake: een bijna volwassen tijdschrift
23 januari 2011
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PaperSnake

• PaperSnake: vóór u, maar vooral: dóór u
• Hulde aan Huub en Rocco
• Opmaak in InDesign, daardoor:
– flexibeler
– meer opmaakmogelijkheden
– consistenter resultaat
• Goede relatie met SMIC; levert goed en snel
• Vaste opmaak doorgevoerd
• Bezig met ontwikkeling huisstijl
• Graag blijvende input door leden!
• Nieuwe ideeën? Graag!
– Column? Wie?
23 januari 2011
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O ja! Nog één ding!

• De fotowedstrijd!

• Inzenden t/m 29 april
• Zie wedstrijdvoorwaarden op forum

23 januari 2011
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O ja! Nog één ding!

• De polo’s!

Algemene Ledenvergadering
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Rondvraag
Opmerking vanuit de zaal:
Het bestuur is wel erg negatief over de toekomst
van de Cobra !

FG en DV antwoorden:
Dat is absoluut niet zo bedoeld. Maar we kunnen als
bestuur onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid. Een zelfgebouwde Cobra kan nog steeds door
de nieuwe keuringsvoorschriften komen. Het is wel
lastiger en kost meer geld. Het veranderde belastingstelsel rondom de BPM maakt eveneens dat het
voor de zelfbouwer een stuk duurder wordt.
De uitdaging wordt hierdoor groter.
Er wordt door verschillende leden geopperd om
over dit onderwerp een stukje in de Papersnake te
plaatsen.
Sluiting
FG bedankt alle aanwezigen en Silverstone voor de
geboden gastvrijheid en service en sluit vervolgens
de vergadering. Hij wenst iedereen een fantastisch
Cobra jaar toe
en nodigt iedereen uit voor een
7. Sluiting
hapje en een
drankje.
Datum volgende
ALV vergadering: Nog niet
bekend.

23 januari 2011

Algemene Ledenvergadering

locatie: Nog niet
bekend.

Bedankt voor jullie komst
en

tot ziens op de volgende meeting!

23 januari 2011
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Vraag: Hoe staat het met de Cobra’s in Japan?

V

anuit Nederland heb ik diverse pogingen
gedaan om in contact te komen met collega bouwers/eigenaren. Dat lukte niet.
In Yokohama zit ‘Shelby Japan’. Ik was reuze
benieuwd wat dat was.

14

Een mail in het Japans naar Shelby Japan bleef
onbeantwoord. Dat is niet heel alarmerend, omdat mail van buitenlanders vaak niet beantwoord
wordt. Maar aangezien Japan al zolang, zo diep in
een recessie zit, had ik weinig hoop toen ik naar
Yokohama afreisde. Ik had een alternatief programma. In Yokohama aangekomen wilde ik naar het
adres gaan dat op de website stond, maar dat adres
was niet specifiek genoeg. Het was zoiets als: ‘ik zit
in Amsterdam-noord’.
Toen maar gebeld. Mijn laatste mogelijkheid, anders moest ik het hele verhaal maar vergeten. Tot
mijn verrassing werd er opgenomen. Toen ging het
snel en kon ik per metro zo naar hem toe.

Een laatste horde was het
vinden van de metro. Hij gaf
me de naam van het dichtsbijzijnde station en zei:
“take the green line”. Ik was
bij de blauwe lijn. Zoeken,
zoeken en vragen maar
er was geen groene lijn.
Toen bedacht ik me dat het
Japanse woord Aoi zowel
groen als blauw betekent
en dat hij misschien wel de
blauwe lijn bedoelde. Op de
blauwe lijn stond het station
waar ik heen moest.

“Hem”, is de heer Imazeki, de eigenaar. In tegenstelling tot wat de website je doet vermoeden, was er
geen showroom maar alleen een werkplaats(je)
op een industrieterrein. Het was zo klein en achteraf, dat ik er geen foto van wilde nemen. Dat ligt
gevoelig.
Ik heb me maar uitgegeven als journalist van CCN
en heb een interview met hem gevraagd. Het werd
een zeer geanimeerd gesprek van een uur of twee.
Cobra-liefhebbers hebben weinig taalbarrières!
In Japan zijn geen zelfbouw auto’s. Ze krijgen geen
kenteken. (waar heb ik dat meer meegemaakt?)
Ook zijn sidepipes verboden. Beide problemen zijn
opgelost als je een oldtimer importeert. Dat is dan
ook precies wat hij deed. Omdat ze in Japan links
rijden, verwachtte ik dat hij veel uit de UK zou

halen maar dat was niet zo. Japanners willen USA
en dat is wat ze krijgen. Geen kans dus
voor mij om een business te beginnen en
Cobra’s te exporteren vanuit Europa. Je
ziet soms ook BMW’s rijden met het stuur
links. Dat heeft met status te maken.

...hij zo
alleen
goede
bra’s..

Hij zoekt alleen hele goede Cobra’s. Ik
verwacht dat hij ze nog op laat knappen
voor ze verscheept worden of hij doet het
hier in zijn werkplaats. De prijzen zijn
fenomenaal. Het begint bij €50.000,-. Volgende week komt er een Kirkham binnen met een

Met de heer Imazeki (links) in zijn werkplaats
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door Cees Doets foto’s: Cees Doets en D. A. J. Fossett (WikiMedia)
Op mijn vraag hoe het met de business ging, zei
hij dat het erg goed ging. Hij zit duidelijk in een
marktsegment dat geen last heeft van recessie.
Glimlachend zei hij nog dat het heel slecht gaat met
de verkopen van Ferrari.
Er waren nog twee jonge monteurs aanwezig. Halverwege het gesprek bleek er één goed Engels te
kunnen. Blijft wel bijzonder hoe hij aan zijn auto’s
komt in de USA terwijl hij zelf geen Engels spreekt.

aluminium body. Dat wordt zijn demo auto. Die moet
minstens €140.000,- opbrengen.
Zijn schatting is dat er ongeveer 200 Cobra’s in Japan rijden.
Hij is formeel aangesteld of heeft toestemming om de naam Shelby te mogen voeren.
In de werkplaats stond naast een Cobra
ook een Daytona en een Mustang body.
De Daytona kreeg een nieuwe motor, een
Roush uit de USA.

Tot slot nog twee bijzonderheden. Op het web ben
ik deze baby Cobra tegengekomen.
Hij heeft een 600 cc motor. In Japan is de wegenbelasting afhankelijk van de cylinderinhoud. Logisch
dat Japanse motorfabrikanten het maximale vermogen per cc eruit willen krijgen. De wegenbelasting op een Cobra is ongeveer €1000,- per jaar. Dat
viel mij mee, maar misschien is er in de conversie
van yen’s naar euro’s iets misgegaan.

oekt
n heel
e Co..

De Mustangs roesten zo erg dat je gewoon
een complete monocoque kan kopen. Dit was er een.

...een complete monocoque...
...Baby Cobra of Cobra Babes...?

Benzinestations zijn hier ook speciaal. Aan de
weg staat iemand je te wenken om toch vooral
benzine te komen tanken. Bij het tanken wordt
je besprongen door 3 man. #1 tankt, #2 maakt
je raam schoon en #3... raden maar ... die leegt je
asbak en maakt hem schoon. Wat een dienstbaarheid hè?
Een liter regular kost ongeveer €1,20…
Cees Doets
PaperSnake 1, april 2011
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Dream on Wheels (ingezonden mededeling)

16

Beste autoliefhebber,

O

p 12 juni 2011 organiseren we voor
de vierde maal ‘Dream on wheels’. Dit
evenement voor exclusieve wagens en
oldtimers, dat ondertussen bekendheid heeft
verworven tot ver buiten de landsgrenzen, zal
zoals elk jaar doorgaan op het marktplein van
Oostrozebeke (België).
‘Dream on wheels IV’ is een statische meeting waar
alle merken te zien zijn, van jong tot oud, van een
kevertje tot een Lamborghini Murciélago, van een
2 pk’tje tot een Ferrari F458,... Kortom, een evenement dat uitblinkt in zijn verscheidenheid van deelnemers en op die manier menig autoliefhebber weet
te boeien. Dit jaar werken we voor het eerst met
een thema nl. Lamborghini. Zonder onze aandacht
te verliezen voor alle andere wagens, zullen we dit
merk speciaal in de kijker plaatsen.
Naast de honderden wagens die er te zien zijn, kan
je ook genieten van een hapje, een drankje, bodypainting, live-optredens,... Met andere woorden, een
gezellig dagje uit voor jong en oud...

In tegenstelling tot vorig jaar, bedraagt de inkomprijs 5 euro per wagen (bezoekers uiteraard gratis).
In deze prijs is de ingelijste foto inbegrepen (niet
verplicht) en kip met frietjes voor één persoon.
Uiteraard kan iedereen kip met frietjes kopen tegen
democratische prijzen.
Inschrijven gebeurt, zoals gewoonlijk, de dag zelf
aan het Power-tankstation Delange vanaf 10u.
Het evenement eindigt om 17u maar iedereen kan
komen en gaan wanneer hij/zij dat wil natuurlijk.
De foto zal klaar liggen vanaf 16u aan het Powertankstation.

Indien u interesse heeft om deel te nemen of nog
meer informatie wenst, aarzel dan niet om te mailen
naar dimitridefraeye@hotmail.com. Foto’s van de
voorbije edities vind je op http://www.facebook.
com/?ref=home#!/...60374217340128 De site is in
opbouw!
Het goede weer zal in ieder geval van de partij zijn,
nu jullie nog!

Mijn Dax Cobra

door Anton Peters

Liefde op het eerste gezicht
et was in het jaar 1999. Bij toeval kwam ik
langs een VW-garage in Tiel en daar stond
hij: een geweldig mooie Cobra. Eigenlijk
was ik meteen verliefd op de auto.

H
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Jaren daarvoor, op de Nürburgring, was ik al zeer onder de indruk van het model, de power die de auto’s
uitstralen en natuurlijk de sound. In die tijd reed ik
een motor, een Goldwing 1500, ook niets mis mee.
Maar ja, een Cobra in deze kleur blauw en met een
Big Block was voor mij eigenlijk het ultieme.
Een auto als deze komt natuurlijk niet vanzelf in je
garage te staan. Zo was daar mijn vrouw: zij kende
zulke gevoelens voor een auto niet. Al snel heb ik
mijn zin doorgezet en mijn motor te koop gezet. De
Cobra moest snel verkocht worden en stond al op de
nominatie om naar Engeland verscheept te worden.
De prijs was alleszins redelijk, eigenlijk was de Cobra
zelfs goedkoop. Ik zocht naar technische problemen
of andere zaken die zouden verklaren waarom de
auto zo geprijsd was. Op dat moment vond ik niets,
dus werd ik de trotse bezitter van mijn eigen Cobra.

foto’s: Rob Smit - freezefotografie@gmail.com

Verfraaien wordt een nachtmerrie
Op die manier is er ieder jaar in de winterperiode
weer wat aan verbetering en verfraaiing gedaan.
Zo heb ik afgelopen jaar het dashboard veranderd
in wortelnoten, wat ik zelf heb gefineerd.
Andere grote ingrepen: een Cobra in special paint
onder de motorkap laten spuiten door Frans de

Alle begin is moeilijk
Na aanschaf zijn er diverse dingen aan het licht gekomen. Zo was de elektrische bedrading eenvoudigweg
erg slordig. Het grootste probleem lag echter bij het
sturen. De auto stuurde een beetje vreemd, vooral
tijdens snel genomen bochten met oneffenheden,
dan veranderde toe- in uitspoor of andersom. Dat
geeft een heel vervelend gevoel.
Met hulp van Gert de Beer en Kees van Nimwegen
is er een andere stuurbekrachtiging aangebracht en
hiermee was het probleem verholpen. Verder heb ik
de bedrading van het dashboard vernieuwd en de
bedrading onder de motorkap geordend en vernieuwd.
Weert (www.specialpaint.nl), bekend van Veronica’s De Heilige Koe.

Ik heb enkele motordelen blauw laten poedercoaten met alle gevolgen vandien. In het kort: achtergebleven staalgrit onder de poedercoating wat
los gekomen is en door de gehele motor gegaan is.
Alles en overal waar olie in een motor komt, was
beschadigd of aangetast. Ik overwoog de motor te
laten reviseren. Door de hoge prijs koos ik voor de
goedkopere variant: een crate engine. Goedkoop
is duurkoop en al bij de inbouw zag ik wat vreemde dingen. Ik bouwde de motor verder in, op de
bougies na. Ik dacht: die zet ik er zo in! Maar dat
PaperSnake 1, april 2011
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ging met geen mogelijkheid, dus demonteerde ik een
cilinderkop. Tijdens die klus bleek dat de kleppen
met de Flex afgeslepen waren om de tuimelaars pas
te krijgen. Dat deed de spreekwoordelijke deur dicht.
Ik haalde motor er uit en liet de oude alsnog reviseren. Uiteindelijk heb ik dus dubbele kosten gemaakt.

Dit was trouwens niet de eerste motorwissel van
deze Cobra. Gebouwd bij J.P.S. was de auto oorspronkelijk uitgerust met een
Rover V8, daarna kwam
er een NASCAR block
met ± 850/900 pk in
te liggen. Daarmee
was niet te rijden, zo’n
motor loopt stationair
zeer beroerd en alleen
als er veel vermogen
gevraagd wordt loopt
hij goed. Voor rood licht
staan bij een verkeerslicht was dus dramatisch. Ook op de weg
terugschakelen van 4
naar 3 en gas geven
leverde meterslange
zwarte strepen en een rookgordijn op door spinnende wielen. LEVENSGEVAARLIJK! Er werd dus snel
PaperSnake 1, april 2011

gewisseld voor een rustiger motor die groter was
dan het origineel (427): een 454 Chevy die na revisie
462 cu in geworden is (7.6 liter). De motor levert nu
een vermogen van± 400 pk met een enorm koppel.
Eindelijk is alles naar volle tevredenheid.

Diverse prijzen
Regelmatig bezoek wij oldtimerdagen of andere
evenementen. Tijdens het Cobra-jubileumweekend
in september 2004 werd
mijn Cobra gekozen als
mooiste Cobra overall en
under the hood. Op het
circuit Assen bij de All
Americanday in augustus 2007 werd de Cobra
gekozen als runner-up in
de categorie Best of Show.
Op circuitpark Zandvoort
kreeg ik in april 2008 de
1e prijs voor de categorie
Under the Hood.
Ik ben zeer content met mijn Cobra en hoop er nog
vele jaren veel plezier aan te beleven.
Anton Peters

foto: Rob Smit - Freeze Fotografie
freezefotografie@gmail.com

John Kox van Dax Benelux: Een autofanaat die voor kwaliteit gaat

M

et ruim 50 Tojeiro´s binnen de club,
kun je wel zeggen dat Dax een geliefd
merk is. De Dax Tojeiro, nu 427 geheten, is een hele mooie Shelby Cobra replica die
al jaren op de markt is. Het is ongetwijfeld één
van de beste Cobra´s op de
markt en John Kox, importeur van Dax in de Benelux,
is er niet de persoon naar
om dit te ontkennen.
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Het merk Dax wordt hier al
jaren op de markt gebracht en
de laatste 15 jaar door John
Kox van Dax Benelux. Gevestigd in Meer, net onder de rook
van Breda. Oprichter John
Kox is binnen onze club een
bekende, hij laat zich regelmatig zien op de Cobra Kelder
avonden en op het forum is hij
ook actief.
Aangezien Dax Benelux al langere tijd sponsor is van onze
club, vonden we het tijd om
eens een bezoekje te brengen.
Gelukkig staat bij John de
deur altijd open en was een
afspraak zo gemaakt.

John is altijd al autofanaat geweest die zelf ook
aan ovaalracing heeft gedaan, waarbij hij diverse
titels heeft binnengehaald. En zoals elke autofanaat kocht John regelmatig autotijdschriften, zoals

ook een keer de “Which Kit?”, waarin alles wat met
kitcars te maken heeft afgedrukt werd. Ook werd er
melding gemaakt van een kitcarshow in Maidstone,
die John samen met zijn vader heeft bezocht.
Waar de eerste liefde nog wel uitging naar een Robin
Hood, was John er snel van
overtuigd dat deze het vermogen wat hij gewend was,
onder zijn rechtervoet niet
aankon.
Gelukkig stond ook Dax Cars
op de show en zij vertelden
John dat hun kits zelfs makkelijk nog meer aankonden
dat zijn rechtervoet gewend
was. De order was zo geplaatst en enige tijd later
kon John beginnn aan de
bouw van zijn eerste Rush.
Dat maakte zoveel indruk op
anderen dat zij vroegen aan
John om hen te helpen. Begin
1996 kon John met trots vertellen dat hij de importeur
was geworden van Dax binnen de Benelux. Nu weten
ook meteen waar die naam vandaan komt.
Vanaf 1996 heeft John tientallen kits verkocht en
het is imiddels zo druk geworden dat hij er zelfs zijn
vaste baan voor op heeft moeten zeggen.

Van de kwaliteit van de Dax kitcars, zowel de Rush
als de 427, is John overtuigd. Ook heeft Dax, als innovatieve constructeur, in de loop van de jaren hun
chassis op diverse punten verbeterd.
Volgens John koopt niet iedere klant als eerste Cobra
meteen Dax, maar vaak willen ze meer kwaliteit en
komen ze bij een Dax uit. De Dax 427 wordt gebouwd op basis van een
door Dax zelf ontworpen
chassis, waarbij gebruikt
wordt gemaakt van Jaguar
donor-onderdelen. John
gaf wel aan dat ook voor
langere mensen, zoals ondergetekende, een “Long
Wheel Base” beschikbaar
is. En dat Dax,voor de

...altijd al
autofanaat
geweest...
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door Rocco jansen
mensen die nog betere rijeigenschappen willen, het “de
Dion”-chassis kan leveren.

In de vijftien jaar dat hij nu bezig is, is John steeds een
stapje hoger gekomen.
Hij begon met een kleine werkplaats, zonder showroom.
Deze werd later vervangen door een showroom die aan
zijn huis vastgebouwd was. Maar ook deze showroom
is te klein geworden, vandaar
dat John nu al enkele jaren aan
het bouwen is aan zijn nieuwe
showroom annex werkplaats en
magazijn. Hij vertelde dat het
meeste werk door hem zelf gedaan wordt in de “vrije tijd” die
hij over heeft. Op het moment
dat ik er was, is er al heel wat
door John gedaan. Het gebouw
is klaar, is inmiddels voorzien
van 64 zonnepanelen, zodat zowel zijn bedrijf als huishouden
hier gebruik van kan maken. Dus ook onze leveranciers
gaan “groen”, om hun steentje bij te dragen.
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De showroom is nu ook voorzien van een plafond en alle wanden tussen de werkplaats en de
showroom zijn door hem gezet. Want John wil
alles klaar hebben voor de Open Dag die hij in
juni houdt.

Op het moment dat ik in deze nieuwe showroom
was, stonden er diverse Cobra´s binnen, maar
ook een zeer extreme Westfield XTR2. Deze is van een
Belgische klant en John was
druk bezig om al het papierwerk in orde te maken. Volgens deze klant is dit straks
zeker de enige XTR2 in België
op kenteken en misschien wel
23
de enige in de Benelux.
Ook stonden er diverse Rushes
in de showroom, maar met
mijn lengte/breedte verhouding is een Cobra toch meer
mijn ding. Vorig jaar heeft John zelfs de hand weten te leggen op de Dax Rush van Duncan Cowper,
die met deze Rush diverse titels heeft gewonnen.

John Kox van Dax Benelux: Een autofanaat die voor kwaliteit gaat (vervolg)
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Omgerekend komt deze auto uit
op 650 pk per 1000kg, Geen wonder dat je dan met minder dan 3.5
seconde op de 100 km/u zit.

Open Dag
zaterdag
4 juni

Dax Benelux is een echte eenmanszaak, waarbij John “bijna” alles zelf
doet, behalve de koffie/thee en fris voor
de klanten, want daar zorgt Hagira voor.
Volgens John kun je bij Dax Benelux terecht voor
complete kits, nieuwe of gebruikte Cobra´s, ombouw van rechts naar links gestuurd , onderdelen
voor alle merken Cobra´s, onderhoud, verkoopbemiddeling en deskundig advies. Gezien de recente
uitbreidingen die door hem zijn gedaan, is John
bijzonder gemotiveerd om zijn klanten nog lang na
de koop terzijde te staan. En John is zeker van plan
om daar nog lang mee door te gaan.

Recent heeft hij zijn website
vernieuwd, zodat deze ook aan
de laatste eisen voldoet.
John vertelde me, dat hij nu 15
jaar in de “business” zit. En hij wil
dit niet onopgemerkt voorbij laten
gaan.

Daarom zal de Open Dag die op zaterdag 4 juni gehouden wordt ,iets
“specialer” worden, want dit is tevens de dag waarop
de nieuwe showroom open gaat.
John wilde nog niet vertellen hoe en wat, maar hij
wilde bij deze alle leden van de CCN uitnodigen om
op 4 juni langs te komen. Als je met je Cobra of andere kitcar komt, maakt hij zelfs een plaatsje voor je
vrij op het terrein achter z´n huis.
Rocco Jansen
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Aanbevolen...
Beste Cabriorijder,

H

et zonnetje komt steeds vaker door en we
zien steeds vaker mensen dakloos rijden;
kortom het cabrioseizoen 2011 is goed
begonnen!
Na het grote succes van vorig jaar, organiseert
Cabriotour.nl op zondag 15 mei 2011 alweer de
tweede editie van de KiKa Cabriotour en gaan we
rijden voor Stichting
KiKa op de Veluwe
en hopen op een nog
groter succes dan
vorig jaar.
De KiKa Cabriotour is
een bijzonder evenement: Cabriotour.nl
bezorgt u een onvergetelijke dag, met als
gezamenlijk doel een
mooi geldbedrag in te
zamelen voor KiKa!

Iedereen die KiKa een warm hart toedraagt is van
harte welkom met zijn of haar eigen Cabrio; ongeacht het merk, type en de leeftijd van de auto. Maar...
uiteraard zijn er ook voor mensen die zelf geen
Cabrio bezitten, ontzettend veel mogelijkheden:
•
•
•
•
•

Rij mee met de Cabrio VIP Bus en wordt gereden! Vermaak en bediening aan boord!
Huur een Cabrio! (zamel geld in met uw collega’s, sportteam, vriendenclub, studiegenoten
etc.)
Regel een Cabrio! (Laat u sponsoren door uw
werkgever)
Leen een Cabrio van vrienden/kennisen/buren!
Ga naar uw dealer en leg uit dat u voor het
goede doel graag een dag een Cabrio wilt gebruiken! (Vorig jaar een succesvolle formule!)

Locatie
De startlocatie van de KiKa Cabriotour 2011 is het
centraal in Nederland gelegen Regardz Hotel Heerlickheijd van Ermelo. Midden in de bossen van de
Veluwe waan je je in een totaal andere wereld. Na je
auto op de speciaal afgezette parkeerplaats geparkeerd te hebben word je ontvangen met een lekker
kopje koffie/thee met wat lekkers, in een van de
vele mooie ruimtes van het hotel. Uiteraard staat het
terras ook ter beschikking.
Speciaal voor de KiKaCabriotour heeft Regardz een
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mooi lunchbuffet samengesteld. Dit buffet is te boeken voor 17,50 euro per persoon. Na afloop van de
tour kunt u genieten van een heerlijk diner-buffet.
Dit buffet is te boeken voor 25,00 euro per persoon.
Zie op onderstaande website wat er allemaal wordt
geserveerd.
Programma
Het programma ziet er (onder voorbehoud van
kleine wijzigingen) als volgt uit:

12.00 uur: Optioneel lunch-buffet
13.00 uur: Ontvangst met koffie/thee met wat lekkers
13.45 uur: Briefing door Cabriotour.nl en uitleg road
book
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14.00 uur: Start KiKa-Cabriotour met onderweg een
aangename verrassing
16.30 uur: Finish met aansluitend borrel
17.00 uur: Prijsuitreiking met bekendmaking ‘Opbrengst KiKa Cabriotour’
18.00 uur: Optioneel diner-buffet
Arrangementen
Er zijn vier verschillende deelname-pakketten voor
je samengesteld:

* Pakket A, KiKaCabriotour: 100 euro voor twee
personen
* Pakket B, Lunch + KiKaCabriotour: 135 euro
voor twee personen
* Pakket C, KiKaCabriotour + Diner: 150 euro voor
twee personen
* Pakket D, Lunch + KiKaCabriotour + Diner: 185
euro voor twee personen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Vorig jaar heeft de organisatie veel mensen moeten
teleurstellen omdat alle plaatsen al bezet waren.
Schrijf je daarom zo snel mogelijk in. Zie hiervoor
onderstaande website.
Plaats: Regardz Hotel Heerlickheijd van Ermelo,
Staringlaan 1, 3852 LA Ermelo

Openingstijden: 12:00 - 18:00 uur
Let op! Vorig jaar hebben we veel mensen moeten
teleurstellen, omdat alle plaatsen al bezet waren.
Schrijf u daarom zo snel mogelijk in!

www.cabriotour.nl/kika

Met vriendelijke dakloze groet,
Het Cabriotour.nl team

Cobra Club Nederland is genodigde voor Wings & Wheels

E

en unieke gelegenheid doet zich
voor: Door de inspanningen van
Rocco is de Cobra Club Nederland uitgenodigd voor één van de
meest prestigieuze evenementen in
autominnend Nederland :
Het Classic Wings & Wheels Gala.
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En nee, het is niet gratis. Om de dooie dood
niet. Maar voor het bedrag dat je er als deelnemer voor neer moet tellen, heb je dan ook
wel wat. Nog afgezien van het goede doel
dat ermee gesteund wordt, voorwaar ook
niet onbelangrijk.
Als je deelneemt, kun je je wentelen in het
illustere gezelschap van (klassieke) Ferrari’s, Morgan’s, Bentleys en vele andere
beroemde automerken. Om van te watertanden dus.

Omgekeerd kunt u met uw deelname anderen laten meegenieten van uw Cobra, die
in dit gezelschap beslist op zijn plaats is en
zeker gezien mag worden!

In de hiernaast afgedrukte brief en in de folder die op de volgende pagina’s is overgenomen, krijgt u alle benodigde informatie!
Laat u en uw Cobra zien, steun het goede
doel en beleef een unieke dag met een fantastisch programma en geweldige verzorging!
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Cobra Club Nederland is genodigde voor Wings & Wheels

Het Wings & Wheels
28
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Een hardtop standaard voor de Cobra hardtop van Dave Brooks

W

aar laat je de hardtop als je hem niet
gebruikt? Hij neemt veel ruimte in beslag wanneer je hem plat laat liggen en
als je een garage met een plat dak hebt, dan heb
je een probleem. Een standaard die hem rechtop
houdt is een goede oplossing en volgens mij is
de Dave Brooks Cobra hardtop het beste model
dat op de markt is.

probleem opgelost. Ik heb 5mm cel rubber geplakt
aan een stalen plaat, deze plaat gelast onder en op
de voorkant van de standaard en ook aan de voorkant van de top van het T stuk. Dit, ter voorkoming

Wel, hier is-ie dan, de op DB geïnspireerde Cobra
hardtop standaard. Als het niet horizontaal kan, dan
moet het verticaal. (1)
30

Hier is een andere foto.(2) Met de mark 1 versie,
was deze niet stabiel. Daarom heb ik er wieltjes
onder geplaatst, buiten de standaard. Dat heeft het

van krassen op de lak. (als ik hem een keer heb laten
spuiten).
Hierboven een foto van de achterkant van de hardtop op de standaard. (3). Het is stabiel en tot nu toe
niet omgevallen.

De voorkant. (4) Misschien ga ik rubberblokken
lijmen aan de zijdekant van de standaard, voor extra

Door Bob Swift
bescherming. Een riem of sjorband gebruiken is
ook nog een optie.

Het kan ook anders om. (5) Maar, volgens mij is dat
minder stabiel.

Ok, dan hier zijn de basis dimensies. (6). Alles in cm.
Ik heb 4cm vierkant stalen pijp gebruikt. De totale
kosten waren onder de €100 inclusief de verf.
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Geniet van uw DB hardtop Cobra standaard!
Cobra groeten,
Bob Swift.

De SwiftySnakers……..at your service!

COBRA MEETING 2011 – SLOVENIË

I

n 2009 was het eerste Europese Cobra
Event in Oostenrijk en in 2010 hebben
we Frankrijk aangedaan. Voor 2011 staat
Slovenië op het programa. Nu is Slovenië niet
meteen bij iedereen bekend, maar het maakte
vroeg deel uit Joegoslavië. Slovenië was de
welvarendste republiek in deze federatie.
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Hét Europese Cobra-event van het jaar!

de OESO. Op 1 januari 2007 is Slovenië officieel
toegetreden tot de eurozone, dit maakt de Euro tot
het wettig betaalmiddel. Het land is klein, dichtbebost en bergachtig en grenst aan Oostenrijk, Italië,
Kroatië en Hongarije. In het westen heeft het land
een korte Adriatische kust. De grens met Oostenrijk
wordt grotendeels gevormd door de waterscheiding
van de bergkam van de Karawanken, met toppen boven de 2000 m, die deel uitmaken van de Alpen.
Alleen, vraagt u zich af, wat gaan we daar allemaal
doen? De organisatie is in handen van Giorgio Pertot, die samen met een aantal andere een prachtig
programma in elkaar heeft gezet voor de deelnemers.
Hieronder kunt u per dag vinden, wat er allemaal op
de planning staat !
•

In 1991 werd Slovenië onafhankelijk. Op 1 mei
2004 trad het land toe tot de Europese Unie.
Inmiddels is het eveneens lid van de NAVO en van

Dag 1 (Donderdag de 26 mei 2011)
Welkom in Vivat Spa & Hotel in Moravske Toplice, vanaf 12:00 uur. Welkomstdrankje bij
aankomst, u kunt gebruik maken van de Spa
faciliteiten (binnen-en buitenzwembaden, jaccu-
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zis en sauna’s), en ´s avonds is er een diner buffet
en live-band (lokale zigeunermuziek). Ook kunt
u ervoor kiezen om in de middag een rondrit te

brochure over Slovenië, event t-shirt, geborduurde
hoed en een souvenir Slovenië). Deze lage prijs is
mogelijk gemaakt met de hulp van onze gulle sponsors.
Inmiddels is er ook een website :
http://cobra.slovenia-explorer.com

Daar kun je alle info vinden en ook jezelf aanmelden,
heeft u hierbij hulp nodig of u heeft vragen. Neem
dan contact op met Rocco Jansen, events@cobraclub.
nl of via 0162 – 517740.

LET OP:
Inschrijftermijn is uiterlijk 3 april 2011!
•

•

•

maken van ± 75 km.
Dag 2 (Vijdag de 27 mei 2011)
Tourrit van 230 km via Moravske Toplice - Ljutomer - Ormož - Ptuj - Maribor - Dravograd
- Slovenj Gradec - Velenje – Celje. Er is een
tussenstops in Ptuj en Maribor. En een buffet
diner, feestavond met DJ in de aangrenzende
middeleeuwse toren in Hotel Evrop, waar u ook
overnacht.

Dag 3 (zaterdag de 28 mei 2011)
Tourrit van 200km via Celje - Laško - Zidani de
meeste - Šmartno pri Litiji - Bogenšperk kasteel
- Ivančna Gorica (Akrapovic) - Ljubljana - Bled –
Bohinj.
Inclusief een bezoek aan Bogenšperk kasteel,
een bezoek aan de fabriek Akrapovic en een
picknick aan het meer van Bled. ´s Avonds is er
een dinerbuffet en live-band entertainment in
Hotel Zlatorog in Bohinj, waar u ook overnacht.

Dag 4 (zondag de 29 mei 2011)
Tourrit van 190km via Bohinj - Bohinjsko sedlo
- Grahovo - Cerkno - Idrija - Postojnska JAMA Koper – Piran. Onderweg is er een bezoek aan
de Jama grot, wijnproeverij (tevens de grootste
wijnkelder van Slovenië). En de officiële finish
op Tartini plein in Piran.
´s Avond is er een diner incl. live band entertainment in het Hotel Bernardin in Portorož, waar u
ook overnacht.

Prijs is slechts € 375,= per persoon inclusief overnachting, ontbijt, diner, verblijf in 4-sterren hotels
en resorts (4 nachten), beveiligde parkeerplaatsen, ‘s
avonds live band entertainment, support team, tour
organisatie en een welkomstpakket (gedetailleerde
reis logboek met plaats beschrijvingen en kaarten,

PaperSnake 1, april 2011

33

Meer info over Slovenie:
http://cobra.slovenia-explorer.com
http://www.visitslovenia.net/
http://www.slovenia.info/
http://www.travelslovenia.org/

Aanbevolen...

Beste Cobra Club-vrienden,

T
34

eam Gemco zet zich in
voor fondsenwerving van
het Konigin Wilhelmina
Fonds voor Kankerbestrijding
(KWF). Om zoveel mogelijk
geld in te zamelen organiseert
Team Gemco diverse evenementen en één daarvan is een
inzamelingsactie via een Meet
& Greet.
Deze Meet & Greet vindt plaats
op zondag 15 mei bij Gemco in
Son, nabij Eindhoven. En natuurlijk staat dit evenement in het
teken van het zoveel mogelijk
geld inzamelen voor het KWF.
Het inzamelen van geld gebeurt
door het (mee)rijden van een
rondje met speciale auto’s en vrachtwagens tegen
betaling. Team Gemco is dan ook op zoek naar
publiekstrekkers en een Cobra is daar natuurlijk de
aangewezen auto voor. Als je aan deze actie mee
wil werken en met je Cobra een aantal rondjes wil
rijden met betalende passagiers, dan kun je jezelf
aanmelden bij Michael van Rijen, via : (m.v.rijen@
gemco.nl).

Ook als je niet met je Cobra wilt rijden, maar wel
je auto wilt “tentoonstellen” of je wilt zelf meerijden in een andere speciale auto of vrachtauto (met
mij als piloot). Of je wilt gewoon komen kijken en
wellicht zelfs wat geld doneren dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. Voor kinderen is er ook
genoeg te doen. Kortom een gezellige dag die in het
teken staat van het goede doel.
Kijk ook eens op www.teamgemco.nl voor meer
informatie.
Opmerking :
Er zijn natuurlijk meerdere Cobra´s welkom of
andere speciale/bijzondere auto´s !!!!!

Locatie:
Gemco
Science Park Eindhoven 5053 (bedrijventerrein Ekkersrijt)
5692 EB Son
Groeten en tot zondag 15 mei

Mickel Goossens
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Nieuwe locatie Pubmeetings: Hotel Bergse Bossen te Driebergen

A

ls u de colofon gelezen heeft,
zal het u niet zijn ontgaan
dat we, nou ja, Rocco dan,
een nieuwe plek hebben gevonden
voor onze maandelijkse pubmeetings in het cabrioseizoen.
Een mooie centrale ligging, een prachtige omgeving, een riant etablissement en volop
parkeergelegenheid met de auto in het zicht.

Wat willen we nog meer? Gastvrijheid! Nou, dat
mogen we verwachten, want de uitbater van dit
mooie Hotel Bergse Bossen, Roberto Mascini,
nodigde ons in een brief uit om eens te overwegen
als club gebruik te komen maken van zijn faciliteiten.

Het leek ons een goede keuze en we zie u dan ook
graag op de eerste zondag van de maand verschijnen bij Hotel Bergse Bossen!
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Hotel Bergse Bossen
Traaij 299
3971 GM DRIEBERGEN
tel. (0343) 528 150
fax. (0343) 521 973
info@bergsebossen.nl

REPLICA'S

•

KITS

•

V8 ENGINES

•

PA RTS

FEEL TH E POWER

NITRADE is het adres bij uitstek voor alles met betrekking tot Cobra’s.
• Nieuwe, gebruikte Cobra’s en Cobra kits u kunt het

• Custom made aluminium koelers? Geen probleem
ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.

allemaal vinden op onze site.
• Aanpassingen, montage, revisie en interieurs, alles

• Leverancier van Chevy/Ford V8 motoren.

gebeurd in eigen beheer!
• Dealer van Intrax Suspension!
• U wilt uw Cobra laten onderhouden? Dat kan,
onze gespecialiseerde monteurs helpen u graag

geproduceerd.

een handje.

To p aa s s t r a a t 1 2

• Side Pipes en specials worden in eigen huis

•

755 4 T H H e n g e l o

•

Te l: 0 6 51 78 73 57 o f 0 6 5 0 29 4 4 1 1 • i n f o @ni t r a d e . n l

w w w.nitrade.nl

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

Silverstone Classic Sunday 2011

O

p zondag, 10 april vindt bij Silverstone
Partycenter in Zwanenburg weer de
aftrap plaats voor de eerste SILVERSTONE CLASSIC SUNDAY van het jaar. Tijdens
deze altijd weer supergezellige dag ben je,
uiteraard onder een prille voorjaarszon, met
je klassieker welkom bij Silverstone in Zwanenburg en kun je genieten van meerdere
klassieke auto’s, motorfietsen en ander klassiek vervoer.
De Silverstone Classic Sunday
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is één van eerste
gelegenheden van
het jaar, om na
de lange winter,
eindelijk weer eens
gezellig bij te kletsen over elkaars
klassieker(s) Ga eens lekker op ons terras zitten
en geniet, onder het genot van een drankje en
een hapje, van al het moois wat er te zien is. Ook
is er weer gelegenheid om deel te nemen aan
de, telkens weer, verrassende Silverstone Classic Toerrit. Deelname aan deze Toerrit is geheel
gratis !
Vraag bij de inschrijftafel een routebeschrijving.

Klassieke voertuigen (Oldtimers en Youngtimers)

Deze dag staat open voor alle vormen van gemotoriseerd klassiek vervoer, zoals auto,s, van
exclusieve merken zoals Bugatti, Alvis en Riley
tot de auto’s die generaties lang onze wegen
gevuld hebben, zoals VW, Ford, Opel en Renault.
Maar ook motorfietsen, met machines als Harley
Davidson, Norton, BSA, Triumph en de snelle Italianen als Ducati, Laverda en Moto Guzzi. En wat
denk je van de scooters en bromfietsen met namen als, Vespa, Lambretta, Heinkel, Puch, Tomos,
Solex, Kreidler en natuurlijk alle niet genoemde
auto, motor, scooter en bromfietsmerken.

Silverstone Classic Toerrit

Iedereen, die met een klassiek voertuig naar dit
evenement komt, heeft de mogelijkheid om gratis aan de Silverstone Classic Toertocht deel te
nemen. Je zult dan merken, dat er onder de rook
van Amsterdam nog genoeg leuke weggetjes te
vinden zijn.
Voor de gehele familie

Ook over muziek en de inwendige mens zal
niemand zich zorgen behoeven te maken. Dit
is trouwens een weekend voor de hele familie,
want je kunt er karten op één van de snelste
indoor kartcircuits van Nederland, of lasergame
spelen in Europa’s grootste lasergame arena.
Programma

Datum: Zondag, 10 april2011
Vanaf 11:00 uur bent u welkom bij Silverstone
Om 18:00 uur zal de Silverstone Classic 2011
worden afgesloten.

Voor vragen, standplaats(en) reserveren, of het
bespreken van lunch/diner mogelijkheden, dient u
contact op te nemen met:

Silverstone Entertainment
Tel.: 020-4973858 en vraag naar
Abel van Druten of Rob de Leeuw
Fax: 020-4976646
E-mailen kan ook:
avandruten@silverstone.nl
rleeuw@silverstone.nl
Adres:

Silverstone Indoorkarting / Lasergames / Partycenter
Weerenweg 21-23
1161 AE Zwanenburg

Tel.: 020-4973858
Fax: 020-4976646
E-mail:avandruten@silverstone.nl

Auto-en motorsport

Aangezien de naam Silverstone natuurlijk onverbrekelijk met auto- en motorsport verbonden is,
zijn ook dit jaar weer race-en rally auto’s en niet
te vergeten de klassieke sportmotoren, meer dan
welkom.
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2011
Zondag 10 april
Van 11.00 tot 18.00 uur

De Jaarlijkse Silverstone Oldtimer & Sportscardag

Uw klaSSieker iS er tOch OOk biJ?
toegang en deelname aan de toerrit is geheel gratis!
iedereen is van harte welkom!!
www.silverstone.nl • Zwanenburg
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Cobra Club Nederland p/a Leo XIII-straat 33, 5171 KC Kaatsheuvel

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
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noviol b.v.

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

