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Herinnering contributie 
2013. 
Samen met het clubblad van december 
2012 heeft u ook de jaarlijkse 
contributie factuur voor het 
lidmaatschapsjaar 2013 ontvangen. 
Ondanks een 1e herinneringsronde zijn 
er nog diverse openstaande 
contributies. 
Hierbij vragen wij indien uw contributie 
nog niet is voldaan deze z.s.m. over te 
maken onder vermelding van minimaal 
uw lidmaatschapsnummer. 
 

REMINDER: “Audiclub 
goes USA” 24 maart. 
U kunt zich nog tot en met 10 maart 
opgeven voor het evenement “Audiclub 
goes USA” op 24 maart. Op deze dag 
zijn we te gast bij twee bedrijven van 
Audiclubleden. 
Aanvang 10.30 uur bij Jan Los & Leon 
Nuvelstijn in Dedemsvaart. Ontvangst 
met koffie, thee en cake. Verder zullen 
hier een aantal Amerikaanse 
uitvoeringen staan van Audi’s. Er zal 
een hotdogkraam aanwezig zijn voor de 
inwendige mens. 
Om uiterlijk 12.30 uur beginnen we met 
de toertocht naar EPS Uitlaten BV in 
Kiel- Windeweer. De rit zal ongeveer 2 
uurtjes duren en zal door de mooie 
provincie Drenthe gaan. 
Aankomst bij EPS rond 15.00 uur. 
Ontvangst met Koffie, thee en cake. 
Op de eerste verdieping is een nieuwe 
showroom ingericht. Naast een bonte 
verzameling uitlaten staat hier ook een 
collectie Amerikaanse motorblokken 
waaronder een Dodge V10 Vipermotor, 
een 9.3 liter V8 van 720 pk van GM 
performance en diverse klassieke 
motoren uit de gouden jaren van de 
Muscle Cars. Er zullen ook 
demonstraties worden gegeven met het 
“uitlatenorgel”. 
Om ongeveer 17.00 uur zal er een 
barbecue voor u klaar staan om de dag 
echt Amerikaans af te sluiten. Hiervoor 
vragen wij een bijdrage +/- €15,- p.p. 
 
Aanmeldingen 
Onze gastheren en de EC hebben 
graag een indruk van het aantal 
personen dat verwelkomd mag gaan 
worden. Wilt u zich daarom aanmelden. 
Vermeld alstublieft uw naam, 
lidnummer en het aantal personen. U 
ontvangt een bevestiging van 
aanmelding. Aanmelden graag voor 10 
maart 2013 via inschrijven@audiclub.nl 
 

Handleidingen Audi. 
De AudiClub beschikt over een collectie 
handleidingen en biedt deze te koop 
aan. Het betreft voornamelijk 

handleidingen van Audi’s uit de jaren 
70 en 80. De lijst met handleidingen en 
prijzen is te vinden op de website van 
de club. Meer info is te vinden in 
clubblad 5-2012. 
Interesse? Stuur dan een e-mail naar 
pieter.p.varekamp@gmail.com. 
 
15 juni: Grootscheeps 
ACI evenement bij PON 
in Leusden!  
Op 15 juni staat een grootscheeps 
event gepland bij PON in Leusden. Alle 
leden van de bij de ACI aangesloten 
clubs (Algemene Audiclub Nederland, 
Audi Sportclub, DKW en NSU) zijn die 
dag te gast op het terrein van PON in 
Leusden. Het programma wordt op dit 
moment door vertegenwoordigers van 
alle clubs en van PON in elkaar 
getimmerd. Gedacht wordt aan een 
concours d'elegance met publieks- en 
vakjury, behendigheid voor 
tweewielers, kofferbakverkoop, 
modellen- en foldermarkt, demo-ritten 
met nieuwe Audi's, speurtocht, 
landerlijke pers, etc! Ook aan de 
innerlijke mens wordt niet 
voorbijgegaan.  
Kortom: een evenement om niet te 
missen! Noteer vast in de agenda: ACI-
PON Event op 15 juni. Houd de 
website, het clubblad en de nieuwsbrief 
in de gaten voor nadere details en de 
wijze van inschrijven. 
 

ACI sleuteldag 2013 bij 
PON-dealer Amersfoort. 
De jaarlijkse sleuteldag vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 11 mei. De 
sleuteldag wordt georganiseerd bij de 
PON Dealer in Amersfoort. De dag start 
om 10 uur en eindigt om 16 uur. 
Graag vooraf aanmelden bij Bas de 
Bont (NSU-club). Geef hierbij op: 
Naam, club, aantal personen, voertuig 
en, indien van toepassing, welke 
werkzaamheden er verricht moeten 
worden. 
Inschrijvingen kunnen naar: 
debont@nsu.nl met als onderwerp 
“sleuteldag 2013” of telefonisch op 015-
8804986 (antwoordapparaat wordt 
uitgeluisterd). Graag inschrijven vòòr 30 
april. 
De dealer in Amersfoort, waar wij te 
gast zullen zijn, is net in een 
gloednieuw pand getrokken. Hij stelt die 
dag een deel van de nieuwe garage 
beschikbaar. Let op dat voor het 
gebruik van één van de bruggen geldt; 
wie het eerst komt, die het eerst maalt. 
Het is daarnaast handig zelf zoveel 
mogelijk het gereedschap mee te 
nemen dat je denkt nodig te hebben bij 
de klus. 

Algemene 
ledenvergadering / 
Familiedag 26 mei 2013. 
Onze jaarlijkse ledenvergadering vindt 
plaats op 26 mei aanstaande. Dit jaar 
zijn wij te gast bij Lot66 te Mijdrecht 
(www.lot66.nl).  
Naast het beleggen van de jaarlijkse 
ledenvergadering, kunt u zich ook 
aanmelden voor diverse activiteiten. U 
kunt kiezen uit: karten, boogschieten of 
summo-worstelen. Ook aan de kinderen 
is gedacht: zij kunnen zich uitleven in 
het grote kinderparadijs met o.a. een 
baan met trapauto’s. Aansluitend heten 
de gebroeders Zandvliet u van harte 
welkom voor een bezoek aan hun 
hobby hallen. Deze hallen bevinden 
zich op loopafstand van Lot66. 
 
Programma: 
vanaf 10.30 uur: ontvangst met 
koffie/thee en gebak 
11.30 uur: ledenvergadering  
13.00 uur: lunch  
vanaf 14.00 uur: Keuze-activiteit  
Voor meer informatie betreffende 
programma en inschrijving zie: 
www.audiclub.nl  

 
32e Internationale Audi 
100 Coupe S Treffen. 
Iedereen met een Audi wordt 
uitgenodigd deel te nemen aan dit 
grootse event. De meeting zal 
plaatsvinden op de “Rhein Mosel 
Freizeit GmbH Camping” in Koblenz. 
De ACCD heeft geprobeerd de 
aanmeldingskosten zo laag mogelijk te 
houden en hebben de kosten van 3 
diners ingecalculeerd. Voor 
overnachting dient zelf gezorgd te 
worden. Meer informatie is te verkrijgen 
via Uwe Kummetz (tel: +49 163 679 
6005 of e-mail: ukummetz@t-online.de) 
 
Programma: Donderdag 9 mei: Het 
evenement start met een informele 
welkom avond met BBQ. 
Vrijdag 10 mei: veel activiteiten, 
sightseeing, bezoek aan diverse 
kastelen, boot trip op de Mosel of Rijn, 
trip naar de Nürburgring en veel meer. 
Diner in “German Brauhaus”. Zaterdag 
11 mei: Rit langs de Deutsche Eck met 
fotoshoot. Daarna door naar Kasteel 
Ehrenbreitstein met als afsluiting Show 
en Gala avond in de Kuppelzaal.  
Zondag 12 mei: afsluiting 
 
Colofon: 
De nieuwsbrief wordt bij toerbeurt door 
de bestuursleden opgesteld. Deze 
nieuwsbrief is opgesteld door Erik 
Bongaerts 


