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H

et duurde wat langer dan gepland, deze keer. Het in
elkaar zetten van de Paper Snake is nou niet meteen een
fluitje van een cent, maar om nou te zeggen dat ik het
normaal geproken heel ingewikkeld vind: neuh. Maar dit keer
ging het langzaam, moeizaam. Sorry.
Soms zijn er dingen in een mensenleven die zomaar de boel een beetje op z’n kop zetten. Leuke dingen en soms ook minder leuke dingen.
Zulke zaken zorgen ervoor, dat een klusje dat je normaal gesproken
fluitend doet, ineens een karwei lijkt te worden met het gevoel alsof
je door kniediepe prut aan het waden bent.
Enfin, daar laat ik het maar bij.
Gelukkig heeft Rocco –van een afstand, want we wonen nou niet dat
je zegt bij elkaar om de hoek– me weer een beetje op de rails geholpen.
Dus nu is-ie klaar, deze Paper Snake. En hij staat vol met bijna uitsluitend zonnig nieuws. Er is maar één zwarte bladzijde, maar die komt
wel met een vette knipoog.
Veel leesplezier en veel veilige, zonnige, plezierige Cobra-kilometers
gewenst!
Ron Gillot
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Voorwoord van de Voorzittter

Heerlijk ! Wat een geweldig
voorjaarsweer! Als dit niet goed is,
dan weet ik het niet meer!
4

Z

on, warmte, vele droge periodes en tot
twee weken geleden zeer bestendig weer.
Ik zelf heb al van een groot aantal mooie
dagen en ritten mogen genieten, ik hoop u ook.
Eén van de meest memorabele momenten is voor
mij ongetwijfeld de rit tijdens de opkikkerdag van
14 mei. Nadat ik een half uur met een jongetje
met een spierziekte te hebben gereden, was hij bij
terugkeer zo dol enthousiast dat hij mij tijdens het
helpen uitstappen om mijn nek greep en me niet
meer los liet. Overenthousiast kwam hij niet meer
uit zijn woorden om zijn ouders te vertellen hoe
geweldig zijn ervaring was. Daarna herinner ik mij
alleen nog een ferme klop op mijn rug van een van
de aanwezige Harley-rijders en de opmerking: “sterk
spul hè, die Fishermand Friend”. Ik had een paar
minuten nodig om bij te komen, zult u begrijpen.
Wat kunnen wij toch van geluk spreken zoiets moois
met anderen te mogen delen.
Terug in de realiteit:   Europese Cobra bijeenkomst
2011 is geweest. Spa is verreden.   En er zitten er
nog een paar mooie evenementen en buurtmeetings
aan te komen. Zoals de Buurtmeeting Ruinen en
omgeving waarbij de wijnboerderij van organisator
Cor Schiedon wordt bezocht

Ik ben zo vrij om u hierbij de digitale link te geven
naar de club agenda http://www.cobraclub.nl/ccnagenda/range.listevents/-.html . Wij verwelkomen
u graag.
Wellicht heeft u het zelf al gezien naast de
vernieuwde eigentijdse vormgeving van ons club
forum hebben we ook de beschikking over een
webshop welke door de CCN wordt beheerd. Het
geeft ons de mogelijkheid om zonder al teveel
inspanningen door het bestuur geselecteerd
producten van goede kwaliteit prijsverhouding aan
u te kunnen aanbieden.
Zodat u als CCN lid uw voordeel ermee kunt doen,
in de loop der tijd zal het producten aanbod
uitgebreidt gaan worden. Mocht u in de tussentijd
leuke artikelen tegenkomen welke Volgens u in de
shop ontbreken vernemen we het graag van u.
Rest mij u een hele fijne vakantie periode toe te
wensen veel mooi weer, Bon Voyage, Buen Viaje,
Gute Reise, Buon Viaggo.
Groeten, Frank Gruwel

z

Bestuursmededelingen
Van de penningmeester:

Ledenstand, ledenkaarten en poloshirts.

S

inds de vorige keer is er één aanmelding
ontvangen en verwerkt. Tevens hebben we
als bestuur de laatste leden die geen lidmaatschapsgeld overgemaakt hadden moeten
royeren, zodat we nu 237 leden hebben. De verwachting is dat dit gedurende ‘het seizoen’ weer
zal aangroeien naar zo’n 250 leden. Met enkele
geroyeerde leden was geen contact meer te krijgen, mogelijk door verhuizing. Heeft u wijzigingen in uw adresgegevens (denk ook aan e-mail
adressen), geef die dan zsm aan ons door.
De ledenkaarten zijn net voor de pubmeeting van
mei verstuurd, de bijgesloten consumptiebonnen
konden dan ook direct gebruikt worden. Dit
jaar was ik nogal laat, volgend jaar hoop ik de
ledenkaarten ruim voor de 1e pubmeeting te kunnen
versturen. Voordeel was nu wel dat ook direct de
consumptiebonnen meekonden. Ik ben ook bezig om
enkele voordelen toe te voegen aan het bezit van de
ledenpas. Heeft u zelf producten of diensten die u
met ledenvoordeel wilt aanbieden, neem dan even
contact met me op.

De poloshirts zijn bij hun nieuwe eigenaren
gearriveerd. We hebben veel goede reacties gekregen
over de kwaliteit en zullen binnenkort een nieuwe
aanbieding doen, zowel op verzoek van mensen die
de eerste serie hebben gemist als mensen die graag
nog een paar polo’s extra willen. De herenmaten
blijken goed te passen, de damesmaten blijken wat
aan de kleine kant. Behalve poloshirts zullen er ook
t-shirts beschikbaar komen, niet met een borduursel
maar een transfer van het cobra logo. Voor de t-shirts
kiezen we ook weer voor kwaliteit. We proberen dit
via de website te doen door een kleine webshop te
openen (alleen voor leden), zodat de administratie
van dit werk beperkt blijft. Als er iemand is die deze
activiteit kan en wil ondersteunen (bestellingen
bijhouden, communiceren met de bestellers en
verzendklaar maken), neem dan even contact met
me op. Zit je in de omgeving van Kaatsheuvel, dan
is het helemaal makkelijk, zo niet dan is hulp nog
steeds welkom.
Met vriendelijke groeten,
Ad van der Burgt,
penningmeester
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Tussenstand Fotowedstrijd
Inmiddels is de inzendtermijn gesloten en
wordt het tijd om de
winnaar te bepalen.
We verwachten in PS nr.
3 de uitslag te kunnen
plaatsen.

Van de evenementencoördinator

A

ls je dit stukje leest, hebben we de eerste
weken van het seizoen 2011 erop zitten. Ik
moet zeggen, het weer is ons zeer gunstig
gezind geweest.
Al bij de eerste buurtmeeting liet de zon zich zien en
was er een goede opkomst vanuit de CCN-leden. Bij
de tweede buurtmeeting in Hilversum konden zelfs
de jassen uit tijdens de rit en was er ook weer een
goede opkomst. Er waren zelfs leden die zich zonder
aan te melden, in eens kwamen opdagen, omdat het
weer zo lekker was.
Inmiddels hebben we ook onze eerste twee
pubmeetings gehad op onze nieuwe lokatie in
Driebergen. Als ik de stemming peil onder de leden,
zijn de reacties op deze lokatie zeer positief. Zeker
gezien het feit dat je vanaf het verhoogde terras
uitzicht hebt op de Cobra´s. Dus wanneer zien we
jou op deze meetings?

Verder heeft een delegatie van het bestuur een
bezoek gebracht aan de beoogde locatie voor het
Europese Cobra event 2012. De reacties van de
bestuursleden over deze plek waren zeer positief.
Het is nu zaak om de volgende stappen te gaan
zetten. Enkele vrijwillgers hebben zich al aangemeld
om hun steentje bij te dragen aan dit evenement.
Maar meer vrijwilligers zijn natuurlijk welkom, dus:
neem contact op met één van de bestuursleden als je
ons wilt helpen!
Check regelmatig de clubagenda voor welke
evenementen er allemaal op het programma staan!
Met vriendelijke groet,
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

I

n FHM van maart dit jaar verscheen het hiernaast afgedrukte artikel waarin ons Cobra-clublid
Robin Wisdom figureert, dat we met welwillende
toestemming van de uitgever en de fotograaf, Marc
Deurloo (website: www.carsonedge.com) in enigzins
aangepaste vorm konden doorplaatsen.
Waaruit eens te meer moge blijken wat een indruk de
Cobra nog steeds maakt en hoeveel respect het zelf
bouwen van een auto afdwingt...
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EC 2012
Een tussenstand
Tijdens onze laatste bestuursmeeting is er eens goed gekeken naar
wat we nu allemaal willen. Want in 2012 bestaat
onze club 20 jaar, de AC Cobra bestaat 50 jaar en daarbij willen we het Europese evenement organiseren Dit alles combineren
we in een lang weekend begin septemer 2012. We gaan er dan ook vanuit,
gezien de gunstige ligging van Nederland ten opzichte van andere Europese landen,
dat er veel deelnemers zullen zijn. Dus we rekenen erop dat er veel meer dan 100 Cobra´s
acte de présence zullen geven.

het decor
het
se Cobra2012?
Het grootste
probleem is dan ook,:
waar laat je iedereen !!!

Zoals het er nu uit ziet, hebben we al
een zeer geschikte locatie gevonden, namelijk
Raceway Venray. Onlangs heeft een delagatie van het
bestuur een bezoek gebracht aan deze locatie en met de eigenaar gesproken. We moeten nog tot concrete afspraken komen,
maar de intentie is er. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen, het ziet er
perfect uit! De accomodatie is echt geweldig en zeer geschikt om ons evenement daar te houden. Er is dus nog een voorbehoud ten aanzien van de locatie.

Inmiddels hebben we al enkele toezeggingen van leden die als vrijwilliger willen helpen. Maar
meer vrijwilligers zijn altijd welkom, dus: meld je aan via info@cobraclub.nl. En je hoeft natuurlijk niet
uit Venray of omgeving te komen, om als vrijwilliger mee te helpen. We moeten straks zoveel doen, dat alle
hulp welkom is!
CCN Bestuur

Hoe zonn
14

wil je het hebbe
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a de Orginal Cobra Saturday 2006 in Lelystad had ik mijn toenmalige Saier Cobra
16
verkocht, dus werd het tijd om op zoek te
gaan naar een andere Cobra. Helaas bleek dat
nog niet mee te vallen, want ze waren of te duur
of ik vond zelf de kwaliteit onvoldoende. Via een
tip van een mede Cobra lid, werd ik gewezen op
deze Pilgrim Sumo MKIII. Een afspraak met de
toenmalige eigenaar was zo gemaakt, dus op een
zaterdag toch eens gaan kijken.
Wat ik zag beviel mij zeer, zodat we aan het einde
van de dag een “deal” hadden. Deze Cobra was door

de eigenaar compleet opnieuw opgebouwd, zodat
het kenteken van 1982 behouden bleef. Maar de
Cobra kwam hier pas op de weg in Juni 1998.

De toenmalige eigenaar had ervoor gekozen om de
Cobra “kaal” op te bouwen. Dat wil zeggen, zo min
mogelijk onderdelen op de body. In praktijk was er
dan ook geen tonneau of dakje bij de Cobra aanwezig. Ook zaten er geen emblemen op de Cobra en
zaten er geen hendels op de motorkap. De motorkap
was alleen van binnenuit te openen en ik heb dan
ook een keer gehad dat dit niet mogelijk was. Met
kunst en vliegwerk en de slanke handen en armen

van mijn dochtertje, kreeg ik deze weer open. Ook
zijn de scharnieren van de achterklep aan de binnenzijde gemonteerd, zodat er dan ook bijna niets
op de body zat.

In de vier jaren dat ik deze Cobra heb gehad, zijn
er toch een aantal zaken aangepast. Zoals bumper
voorzijde geplaatst met overriders, nummerplaat en
verlichting op achterklep, zonnekleppen (dienen bij
mij als windvangers, zodat mijn petje blijft zitten),
reflectors achterzijde, boss-ring en Cobra-logo
stuurbadge incl. claxon , verchroomde hendels voor
richtingaanwijzers en bediening, etc. Voor mij wa-

ren dit allemaal van die zaken die een Cobra mooier
maken.
17
Zoals gemeld heb ik deze Cobra vier jaar lang met
veel plezier gereden, maar eind 2009 heb ik een
andere Cobra kunnen kopen en was het tijd om
afscheid te nemen.

Inmiddels is de Pilgrim verkocht aan een liefhebber
in België.
Rocco Jansen

Rocco’s vroegere

Pilgrim Sumo MkIII

foto: Rocco Jansen

Mijn onvergetelijke auto

(eerder verschenen in Tyrezone 12, maart 2011)

Tekst : Peter Kleijnstraat
Fotografie : John Schaffer/Hollandse Hoogte
Bron : FK Media Weert

D

e meest memorabele auto’s van
Golden Earring-zanger Barry Hay?
Die stammen uit de tijd dat hij
zich nog een jonge rockster mocht noemen. Platenroyalties en optredens verschaften hem voldoende kapitaal om een
paar extravagante modellen aan te schaffen: zoals de AC Cobra en de RoverP5, 3,5
liter.

20

Jij kocht dus auto’s op een leeftijd daar waar de
meeste jongens alleen maar van konden dromen?
“Ja inderdaad. Toen ik twintig was, hadden we
al veel succes met de Earring. Daarom had ik
geld genoeg om een Amerikaanse AC Cobra aan
te schaffen. Een echte kanjer van een sportauto, tweezitter, lange neus, die meiden kickten
daarop man.”

meteen naar binnen. Maar zo’n bezoeker als ik, dat
zette rare ogen op. Ik zag er uit als een echte rocker
hè: laarzen, spijkerbroek, leren jackie. Ik ben meteen in de Rover gestapt en zat overal aan. Tikte die
verkoper tegen de autoruit: ‘eruit jij’. Dus ik draai
het raampje open en zeg tegen hem: ‘hoezo, ik zit
net zo lekker. Joh weet je wat, ik koop hem gewoon
van je. Je krijgt nu als borg mijn rijbewijs én een paar
honderd gulden. Dan kom ik morgen de rest betalen.’
Ja, toen sloeg die vent natuurlijk om als een blad aan
een boom. Twintigduizend gulden kostte die auto
destijds.”
Nog mooie avonturen beleefd in die auto?
“Hele mooie. Vooral met mijnheer De Klink, mijn
wiskundeleraar. Zo’n echte zuurpruim, die mij helemaal niet zag zitten. Hij reed zelf in een Trabant.
Hele lichte autootjes. Om hem te
pesten, tilden we die zo af en toe
op en verplaatsten we die een
stukkie.”

“Vloog
opeens die
hele linnen
kap eraf...

Nog snelheidsrecords gebroken?
“Nou daar had ik nauwelijks de
gelegenheid voor. Dat ding reed
nauwelijks, elke keer liet hij me
staan met pech. Ik weet nog goed
dat we na weer een reparatie
dachten: ‘nu trappen we hem op
zijn staart’. Dus wij vol gas naar
Rotterdam. Hoorde ik achter mij
toch een gekraak. Vloog opeens die hele linnen
kap eraf.”

Nog lang mee doorgereden?
“Ja, toch nog wel een paar jaartjes. Uiteindelijk
heb ik de Cobra toch maar verkocht, hoe mooi
ik hem ook vond. Niet lang daarna is de nieuwe
eigenaar tegen een boom gevlogen. Hij wilde
linksaf, maar de auto rechtdoor.”
En toen kocht je de een na leukste auto van je
leven?
“Nee hoor, die daarna was net zo cool. Dat was
een Rover P5, een 3,5 liter geloof ik. Ik zag hem
staan bij een Haagse dealer. Lichtgrijs, met
witte binnenbekleding. Helemaal te gek. Ik liep

Maar wat heeft dat dan met die
Rover te maken?
“Laat me even uitpraten. Uiteindelijk slaagde ik, mede dankzij
een voldoende van De Klink. Vlak
daarna stond ik bij een zojuist
geopende carwash in Rijswijk. Een nieuw fenomeen
in die tijd, dus ik wilde dat wel eens uitproberen. Ik
zie mijn Rover onder de douche, hoor ik opeens: ‘Hè
Barry, werk jij hier’? Is het mijnheer De Klink. En
inderdaad, achter mijn Rover staat zijn Trabantje geparkeerd. ‘Nee hoor,’ antwoordde ik hem, ‘mijn auto
wordt daar gewassen, kijk maar. Je had zijn gezicht
moeten zien. Echt, keihard lachend ben ik daar weggereden. Natuurlijk nog even toeterend op die grote
beugel aan dat stuur: honk, honk.”

‘Niet lang daarna is de
nieuwe eigenaar tegen
een boom gevlogen, hij
wilde linksaf, de auto
rechtdoor’

NIEUWE
BENDEN?
Zoek, vind en koop nu de juiste benden voor uw auto.
WWW.PROFILETYRECENTER.NL
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Schrijf online in op gratis abonnement
Tyrezone magazine, het glossy magazine van
Profile Tyrecenter. Alles over auto’s,
mobiliteit en banden. www.cobraclub.nl
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RUIM 165 VESTIGINGEN IN NEDERLAND. CHECK WWW.PROFILETYRECENTER.NL OF BEL 0900-PROFILE (7763453) (10 cpm) VOOR UW DICHTSTBIJZIJNDE VESTIGING.
AALSMEER • ALBLASSERDAM • ALKMAAR • ALMELO • ALMERE (2) • ALPHEN A/D RIJN • AMERSFOORT • AMSTERDAM (2) • AMSTERDAM-DUIVENDRECHT • APELDOORN (2) • ARNHEM (2)• ASSEN • BAARLE-NASSAU • BARENDRECHT
BARNEVELD • BENNEKOM • BERGEN OP ZOOM • BEVERWIJK • BILTHOVEN • BOXMEER • BREDA (2) • CULEMBORG • DALFSEN • DELFT • DEN BURG (TEXEL) • DEN HAAG • DEN HAM • DEN HELDER • DOETINCHEM
DOKKUM • DORDRECHT • DRACHTEN • DRONTEN • DRUTEN • DUIVEN • ECHT • EDAM • EIBERGEN • EINDHOVEN (2) • EMMELOORD • EMMEN • ENSCHEDE • ETTEN-LEUR • EUROPOORT/ROTTERDAM • FARMSUM - DELFZIJL
FRANEKER • GELDERMALSEN • GELEEN • GILZE • GOES • GORINCHEM • GOUDA • GRONINGEN (2) • GRONSVELD • HARDENBERG • HARMELEN • HEEMSTEDE • HEERENVEEN • HEIJEN • HELDEN-PANNINGEN
HELLEVOETSLUIS • HELMOND • HENGELO • HETEREN • HILVERSUM • HOENSBROEK • HOOGEVEEN • HORN • HUISSEN • HUIZEN HULST • KAMPEN • KRIMPEN AAN DEN IJSSEL • KROMMENIE • LEERDAM • LEEUWARDEN
LEIDEN • LELYSTAD • LEMMER • LOCHEM • MAASDIJK • MAASTRICHT • MEPPEL • MIDDELBURG • MIJDRECHT • MOERDIJK • NIEUW BUINEN • NIEUW-VENNEP NIJKERK • NIJMEGEN • NIJVERDAL • NOORDWIJK • NOOTDORP
NUMANSDORP • NUNSPEET • OLDENZAAL • OOSTBURG • OSS • OUD-BEIJERLAND • PAPENDRECHT • PURMEREND • RAALTE • RAAMSDONKSVEER • RIDDERKERK • RIJSWIJK • RODEN • ROOSENDAAL • ROTTERDAM (3)
ROTTERDAM/HOOGVLIET • SCHAGEN • SCHIEDAM • SCHIPHOL (MOBIELE VESTIGING) • S-HERTOGENBOSCH (2) • SNEEK • SOEST • SOMMELSDIJK • SPIJKENISSE • St. MAARTENSDIJK • STEENWIJK • TERNEUZEN • TIEL
TILBURG • TUBBERGEN • UDEN • UDENHOUT • UITHOORN • UTRECHT • VALKENSWAARD • VEENDAM • VEENENDAAL • VEGHEL • VENLO (3) • VENRAY • VIANEN • VLAARDINGEN • WAALWIJK • WATERINGEN • WEERT • WEESP
WIJCHEN • WIJK EN AALBURG • WINTERSWIJK • WOERDEN • WOUDENBERG • ZALTBOMMEL • ZEEWOLDE • ZEIST (2) • ZIERIKZEE • ZOETERMEER • ZUNDERT • ZUTPHEN • ZWAAGDIJK-OOST • ZWOLLE

Classic Wings & Wheels Gala 2011
Rectificatie
Met de organisatie van dit evenement zijn iets andere afspraken gemaakt als vermeld in Paper Snake
nr.1 van 2011.
Voor de CCN-leden gelden de volgende regels :

-1) Inschrijven voor 16 juli 2011 via events@cobraclub.nl

-2) Er is ruimte voor maximaal 20 Cobra´s, dus: vol is vol !!!!

-3) Voor de Cobra Club Nederland is een eigen ruimte gereseveerd
-4) Kosten Cobra incl. bestuurder € 75,=; passagier is €25,= extra

-5) Toegang voor twee personen was € 150,= en wordt nu maar € 100,=
-6 Royale catering (onbeperkt) zijn inbegrepen in deze kosten
-7) Toegang alleen met je Cobra, dus geen andere auto

-8) Bij de toegang worden geen kaarten verkocht, alleen deelname mogelijk als je bent aangemeld

-9) Betaling moet aan de CCN gedaan worden onder vermelding van “Wings&Wheels” (Banknummer
52.21.32.057, CCN, Kaatsheuvel)

-10) Rondrijden op het aangelegde circuit mogelijk, bij aanmelding moet je aangeven of je hiervan
gebruik wilt maken (betekent wel dat je één van de gasten als passagier mee moet nemen)
Deelname Wings & Wheels Rally mogelijk, maar hiervoor moet je deelname zelf regelen : http://
wingsandwheelsrally.nl/
En, niet te vergeten:
het batig saldo van het evenement gaat naar het Goede Doel, namelijk:
“Fonds Gehandicaptensport”.

Kelderavond met Toyo Tires

Z

oals jullie weten proberen Gert de Beer,
anderen en ik, telkens leuke thema´s te
bedenken om de Cobra Kelderavonden
interessant te maken voor de bezoekers. Zo
hadden we Heijnsdijk Sportcars in maart, en in
april de mannen van Toyo Tires in de kelder.

Deze laatsten hadden we als eens eerder uitgenodigd, maar door omstandigheden was het er nog
niet van gekomen. Gelukkig konden Johan Verweij
en Henk Ton op deze avond tijd voor ons vrijmaken.
Zij gaven aan dat dit voor hun compleet nieuw is,
want ze zijn gewend om alleen met de vakhandel
dergelijke meetings te doen. Nadat zij eerst eens
wat hadden rondgekeken bij Gert, wat nu eigenlijk
24 zo´n Cobra is, kon de avond beginnen. En met zo´n
vijfentwintig man aanwezig was het lekker druk. De
presentatie werd door Johan gedaan en Henk gaf
hem ondersteuning, als er “lastige vragen” werden
gesteld.
Omdat de Cobra een toch wat sportievere auto is,
had Johan zijn presentatie beperkt tot twee typen
banden. Te weten de Proxes R1-R en de Proxes T1
Sport. Waar de eerste band echt gemaakt wordt
voor degene die echt voor een “premium” band wil
gaan (de band zelf is afgeleid van de R888 die voor
het circuit otworpen is ), is de tweede band bijzonder geschikt voor de Cobra in het alledaagse gebruik. Deze band is de opvolger van de T1-R, zoals

die onder mijn Cobra liggen. Johan legde uit dat iedere band een compromis is van diverse factoren, zoals
handling op droog/nat, geluid, rijcomfort, remweg
op droog/nat en levensduur . Wel is het zo dat ook
Toyo met elke nieuwe generatie banden deze grenzen verlegt. Ook had men een mooi plaatje waarop te
zien hoe de contactafdruk in diverse omstadigheden
bij de T1 Sport weer beter is als bij de T1-R. Oftewel:
hoe meer groene vlakken, hoe beter (sheet 14). Wel
grappig om te zien was dat ook het profiel van de
banden tot 275 anders is dan de maten die hierboven
komen (sheet 10-16-17).
Tijdens de presentatie werden vele vragen gesteld
en ook enkele leuke anekdotes verteld. Maar ook aan
alle goede dingen komt een eind, zeker als de klok al
bijna op twaalf uur staat.
Ook hebben alle deelnemers een mooie cap gehad en
een setje handschoenen, Hiervoor wil ik nogmaals
Toyo Tires bedanken.

Ik zou verder willen zeggen, kom eens langs als je tijd
hebt op een Kelderavond. Want naast het leerzame
aspect is het ook altijd “Bere” gezellig.
Oké, oké, ik kon deze woordspeling even niet laten...
Rocco Jansen

Het oppiepen van je Cobra, oftewel de oplossing voor Cobra-probleempje nr. zoveel

D

e richtingwijzer in mijn Cobra schakelt
na een flauwe bocht niet altijd vanzelf
uit en ik heb vaak eindeloze stukken
gereden terwijl de richtingaanwijzer braaf
doorknipperde. Tja, als je geconcentreerd rijdt,
ondertussen geniet van het prachtige geluid van
de uitlaat en het zonnetje schijnt op je dashboard, dan zie je dat verklikkerlichtje gauw over
het hoofd.
Ik vond een eenvoudig
12Volt signaalgevertje bij
Conrad (www.conrad.
nl), artikel nr. 750147,
voor slechts € 3,59
per stuk. Het geeft
een 75dB signaal
en trekt een klein
stroompje van
35mA.

Je hoeft niet zo heel diep
in het elektrische systeem van
je Cobra te duiken om het relais en de
bedrading van de richtingwijzer te
vinden. Maak het dashboard even
los en verbind de rode kabel (+)

van de pieper met de kabel die de stroom levert aan
één van de richtingaanwijzerlampjes. Verbind de
zwarte draad aan de massa.
Met wat dubbelzijdige foamtape kan de pieper op
een vrij plekje aan de achterkant van het dashboard
worden vastgemaakt.
Neem nog zo’n pieper en sluit deze op dezelfde manier aan op de andere lamp.
Het aardige is, dat als je de alarmlichten
aanzet, ze ook allebei beginnen te
piepen. Dan piep je wel anders!
Dus stop met piepen over je richtingwijzer die blijft knipperen, pak
je gereedschapkist en ga aan de
slag!
Zo gepiept!

We wensen je een fijne en
veilige zomer in je Cobra!

Bob en Liane Swift

De Swifty Snakers,
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Buurtmeeting Hilversum

N

adat in Maart Sjoerd was gestart, werd in
April het stokje overgenomen door Roel.
Als startpunt zaten we vlakbij de golfbaan
van Hilversum. Helaas miste ik door de onduidelijke bewegwijzering de afslag (renovatie aan de
wegen in Hilversum), zodat ik ook een toeristische rondleiding door Hilversum kreeg.
Eenmaal aangekomen, bleek dat iedereen er al was.
Ook degenen die zich niet hadden aangemeld en er
zomaar ineens waren. Maar dat is juiste het leuke
van dit soort meetings. Roel en Babs hadden echt
een hele mooie route uitgezet rondom Hilversum
en de Loosdrechtse plassen. Op sommige punten
was het echt supersmal en kon je er net langs, maar
30 gelukkig is een Cobra een zeer overzichtelijke auto
(niet echt). Als aandenken aan deze dag ontving
ik enkele dagen later een brief van de overheid. Of
ik maar even een kleine donatie wilde doen aan
de staatskas, wegens een snelheidsovertreding.
En ik maar denken dat mijn niet geheel legale
kentekenplaten hier wel tegen zouden kunnen. Al
met al een zeer mooie dag, schitterend weer, veel
gezien en genoten. Dus, Roel, wat zijn de plannen
voor 2012 ?!

Bezoek van de Duitse Cobra club en toerrit

In het weekend van 15
t/m 17 juli bezoeken een
aantal leden van de Cobra
IG(Duitse Cobra Club)
Nederland.
Ook leden van de CCN
worden door de Cobra IG
uitgenodigd om hieraan deel
te nemen.
Het programma is als volgt :
-

15 Juli aankomst in
Arnhem
16 Juli Rondje
Ijsselmeer

17 Juli Bezoek aan
Nationaal Park de
Hoge Veluwe

De start en eindlokatie voor
iedere dag is Postillion Hotel
Arnhem, Europaweg 25,
6816 SL, Arnhem. Tel. 026
– 3573333, website : www.
postillionhotels.com.
Boekingen voor de
overnachting(en) zul je zelf
moeten doen bij dit hotel,
email adres : sb2.arnhem@
postillionhotels.com

Een andere mogelijkheid is
om zaterdag deel te nemen
aan het Rondje IJsselmeer,
maar hiervoor moet je op
zaterdagochtend je melden
op de parkeerplaats bij het
hotel.
De vertrektijd voor de rit
is 10:00 uur, aanmelden is
niet noodzakelijk. Wil je
meedoen, kom dan naar dit
startpunt.

De organisatie is in handen van Heinz-Dieter
Ochs, email adres : heinz-dieter.ochs@gmx.de.
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Buurtmeeting Nuenen

E

ind maart was het weer zover, Sjoerd had
voor de tweede maal een buurtmeeting
georganiseerd in Nuenen. Hadden we
vorig jaar nog de nodige buitjes, dit jaar was het
weer uitstekend.
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Ook deze maal was de opkomst goed en had Sjoerd een
mooie route uitgezet door het Brabantse land. Natuurlijk
waren er weer vele bekende gezichten, maar gelukkig
ook leden die voor de eerste keer deelnamen aan een
clubevenement. Aan het einde van de rit hebben we ons
weer verzameld op het dorpsplein en werd er onder het
genot van een hapje en drankje bijgepraat.
Nu maar hopen dat Sjoerd deze traditie –want dat is het
inmiddels– in 2012 voortzet!
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REPLICA'S

•

KITS

•

V8 ENGINES

•

PA RTS

F EEL 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 a a s s t r aa 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
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Dit kan dus echt niet.
OK. Smaken verschillen.
Iedereen doet dingen op z’n eigen manier. Maar.
Er zijn grenzen.

MISBR
UI

K!

Ik zou hierbij willen pleiten voor de oprichting van een stichting ter bestrijding
van Cobra-mishandeling... ;-)
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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

noviol b.v.

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

