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9 t/m 12 mei: 
32e Internationale Audi 
100 Coupé S Treffen. 
Over een week is het zo ver! Heeft u 
nog geen plannen met Hemelvaart of 
de dagen er na, misschien is dan een 
mooie rit door de Eifel naar Klobenz 
een goed idee. 
De meeting zal plaatsvinden op de 
“Rhein Mosel Freizeit GmbH Camping” 
in Koblenz.  
Meer informatie is te verkrijgen 
via Uwe Kummetz (tel: +49 163 679 
6005 of e-mail: ukummetz@t-online.de) 
 

11 mei 2013:  
ACI Sleuteldag 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. 
 
Opgave graag  voor 30 april 
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. 
Contact: debont@nsu.nl of telefonisch 
op 015-8804986  
 
De dealer in Amersfoort, waar wij te 
gast zullen zijn, is net in een 
gloednieuw pand getrokken.  
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 
 

Audimagazine: 
Om een goed beeld en overzicht de 
hebben van de huidige Audi-wereld, is 
het Audi Magazine een bron van 
inspiratie. Audi ziet u en uw clubleden 
als ambassadeur voor het merk en wij 
bieden u dan ook met veel plezier een 
kosteloos abonnement voor 
onbepaalde tijd aan. 
Het enige wat u en uw clubleden 
daarvoor hoeven te doen, is het 
formulier in te vullen op 
www.audimagazine.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 mei 2013: 
Alg. Ledenvergadering  
Familiedag + Bezoek 
Collectie Zandwijk 
te Mijdrecht 
Onze jaarlijkse ledenvergadering vindt 
plaats op 26 mei aanstaande. Dit jaar 
zijn wij te gast bij Lot66 te Mijdrecht 
(www.lot66.nl).  
 
Bij deze willen wij u met name attent 
maken op het familie gerelateerde 
programma naast de ALV.  
U kunt u zich 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 op 
loopafstand gelegen hobby hallen. 
 
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  
 
AANMELDEN 
U kunt inschrijven tot 12 mei a.s. via 
inschrijven@audiclub.nl 
 

Jubileumboeken 25 jaar 
Audiclub Nederland. 
Bent u nog niet in het bezit van zo’n 
mooi jubileumboek met daarin 
highlights en wetenswaardigheden uit 
het 25-jarig bestaan van de club? 
Ze zijn nog te bestellen! 
Prijs: € 15,- op de meetings of + € 4,- 
verzendkosten. 
Uw bestelling kan worden geplaatst via 
voorzitter@audiclub.nl  
 

 
 
 
 

Nummerplaathouder. 

 
 
Nog geen nummerplaathouders op uw 
Audi, sla dan nu uw slag! 
Per set € 3,-- op meetings. 
Verzenden kan ook, dit kost € 6,75 
extra onder vooruitbetaling op onze 
clubrekening. 
Contact: tc@audiclub.nl o.v.v. uw lidnr. 
 

20-22 september 2013: 
Kampeerweekend Andijk  
De evenementencommissie en gast -
organisator Mirjam de Boer nodigen u 
uit voor het Audiclub kampeerweekend 
in het pittoreske IJsselmeerdorpje 
Andijk. 
We doen het iets anders dan anders, 
en zijn te gast op het bedrijf van F.J. de 
Boer, een bedrijf dat nieuwe en 
gebruikte Caterpillar onderdelen levert. 
We richten een minicamping in op het 
terrein van de Boer, en zorgen voor 
goede sanitaire voorzieningen. De Boer 
heeft een prachtige collectie historische 
auto’s en andere memorabilia in een 
mini privémuseum, welke voor de 
Audiclubleden opengesteld zal worden.  
Programma 
Vrijdag 20 september  
Aankomst gasten. Avond vrij in te delen  
Bij genoeg animo zal er een chinees 
buffet geregeld worden. 
Zaterdag 21 september 
Aankomst gasten met rond 11 uur start 
rondrit langs o.a. het Zuiderzeemuseum 
in Enkhuizen. (toegang op eigen 
kosten)  In de avond zal de Barbecue 
aangestoken worden. 
Zondag 22 september 
Gezamenlijk ontbijt. U kunt uw 
lunchpakket na het ontbijt samenstellen 
waarna een kleine rondrit op het 
programma staat welke ons naar het 
stoommuseum brengt in Medemblik. 
(op eigen kosten) 
Kosten: 
Overnachting €15,- per eenheid per 
nacht. Tentjes met 1 persoon €10,- 
Chinees buffet (bij voldoende animo) 
€10,- p.p. -  Barbecue €17,50 p.p. 
Ontbijt zondag €10,- p.p. (u kunt uw 
lunchpakket hier ook vullen) 
Opgave voor 1 september 
Stuur een mail naar 
inschrijven@audiclub.nl of bel Eddy 
Sloterwijk op 0513-499848 (na 19:00) 
 

 



15 juni 2013 
ACI & PON presenteren: 

Audi Tradition! 
 
Naar aanleiding van het evenement in 
Lelystad 2010, en het grote succes 
daarvan, komt er een nog groter 
evenement dat zijn weerga niet kent!  
 
PON pakt deze keer groots uit en het 
evenement is voor u geheel gratis 
toegankelijk. Wij presenteren voor u 
een onvergetelijke niet te missen dag 
met uw clubgenoten. Lees snel verder 
hoe u hieraan kunt meedoen. 
 
Bij PON in Leusden is op zaterdag15 
juni Audi Tradition. Dit evenement 
wordt georganiseerd vanuit de ACI in 
samenwerking met PON.  
 
We verwachten tussen de 400 en /500 
deelnemers. Daarnaast verwachten we 
het nodige publiek . PON zorgt voor PR 
in de diverse media. De parkeer-
terreinen voor het hoofdgebouw zullen 
voor de deelnemers worden ingericht, 
overige bezoekers zullen naar andere 
terreinen worden geleid. Naast alle 
geparkeerde clubvoertuigen vinden op 
hetzelfde terreinen diverse activiteiten 
plaats.  
Tevens zal er een frietkraam, koffiebar, 
en de welbekende VW ijscobus te 
vinden zijn. 
 
Wat is er zoal te doen? 
- Concours d' Élégance met 

oprijpodium en bekende 
gastspeaker. Ook voor de jurering 
zijn er bekende personen uit de 
autowereld uitgenodigd. 

- Behendigheidsparcours voor 
tweewielers NSU en DKW 
georganiseerd door deze clubs. 

- Onderdelen en verzamelbeurs als 
kofferbakverkoop. 

- Demoritten met de nieuwste RS 
uitvoeringen (alleen voor leden) 

- Techniekworkshop 
- Poetsdemo’s 
- Showrooms open, ook die van 

Lamborghini ,Porsche en 
Bentley/Bugatti. 

- Clubstands met onder andere 
miniaturen 

- En natuurlijk voldoende oude, 
maar ook nieuwe auto’s en 
tweewielers van alle merken 
binnen de ACI-nl. 

- En we hopen u een verrassing te 
kunnen presenteren die zijn 
weerga niet kent … 

 
Is uw nieuwsgierigheid en interesse in 
deze dag gewekt, lees dan gauw 
verder! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concours:  
Het is aan de clubs zelf om een selectie 
te maken van geschikte voertuigen. 
Ook deelname van tweewielers is 
gewenst. De 3 winnende deelnemers 
per club komen in aanmerking voor een 
professionele fotoshoot waaruit een 
foto wordt gekozen voor de kalender 
van 2014.  
De kalender van PON zoals u hem 
gewend bent maar dan met 
clubvoertuigen. Deze kunt u dan op 
vertoon van uw ledenpas afhalen op de 
nieuwjaarsreceptie van 2014. Bent u 
misschien wel de gelukkige?? 
 
Parcours:  
NSU en DKW organiseren en 
behendigheidsparcours voor alle 
tweewielers. 
Voelt u zich een kunstenaar op twee 
wielen? Wij dagen U uit om dat te laten 
zien! We hopen daar allen veel plezier 
aan te beleven. Voor de deelnemers is 
een leuk aandenken beschikbaar. 
 
Demoritten:  
PON stelt een aantal exclusieve Audi’s 
ter beschikking aan de leden om eens 
te ervaren hoe dat rijdt. Denk daarbij 
aan R8, S8, RS enz. Een unieke kans 
wordt u zo geboden! De rit vindt plaats 
onder begeleiding maar u rijdt zelf. 
Belangrijk: U dient wel een geldig 
rijbewijs en een kopie daarvan bij u te 
hebben. Leeftijd en schadevrije jaren 
tellen niet mee. 
 
Techniekworkshop:  
In drie sessies verdeeld over de dag 
kunt u deelnemen aan een techniek-
workshop, gegeven door Audi 
technisch personeel. Het gaat om de 
evolutie van de techniek van de 
oerquartro tot aan de nieuwe e-tron. U 
wordt per shuttlebus vervoerd naar het 
techniek centrum. Daar komt u 
normaliter nooit binnen. Uniek dus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een TOPDAG voor ACI-NL-leden! 
Omdat PON de ACI-NL -en dus de 
aangesloten merkenclubs- ziet als een 
professionele organisatie pakken ze 
deze keer EXTRA GROOT uit om er 
een TOPDAG van te maken VOOR U! 
Laat deze kans niet voorbij gaan en 
profiteer van uw AACN/ACI 
lidmaatschap! 
 
AANMELDEN! 
U wilt erbij zijn uiteraard en het enige 
wat u hoeft te doen …..is aanmelden 
via inschrijven@audiclub.nl.  
 
Na aanmelding ontvangt u een 
bevestiging van uw inschrijving. Print 
deze bevestiging uit, vul deze in met 
pen en toon deze bevestiging samen 
met uw ledenpas bij de ingang van het 
terrein. Deelname voor leden 
en aanhang is dan gratis en u 
kunt parkeren op een gereserveerd 
deel van het terrein. 
 
Wil je als clublid (met aanhang) 
deelnemen, meld je dan nu aan bij Egid 
Pinckaers. 
  
Gegevens voor uw aanmelding: 
-naam 
-lidmaatschapsnummer 
-met hoeveel personen je komt,  
-welk voertuig (merk, type, 
kentekennummer) 
-en of je wilt deelnemen aan het 
Concours d' Élégance. 
 
Dus …. 
Schrijf nu in via inschrijven@audiclub.nl 
met als onderwerp “Audi Tradition”.  
De inschrijving sluit op 31 mei! 
 
Ik hoop dat we er een heel mooi 
evenement van kunnen maken en zie u 
graag op 15 juni! 
 
Egid Pinckaers 
Evenementencommissie) 

 
 



Akkoord MRB…? 
Staatssecretaris Weekers (Financiën) 
heeft alsnog een akkoord gesloten met 
de oldtimeralliantie over de motorrijtuig-
enbelasting op oldtimers. Dat melden 
bronnen rondom de onderhandelingen. 
In de nieuwe plannen wordt de leeftijds-
grens voor belastingvrije benzineauto’s 
opgetrokken naar 40 jaar. 
Benzineauto’s ouder dan 26 jaar 
komen in aanmerking voor het 
kwarttarief (maximaal 120 euro per 
jaar), maar dan mogen ze tijdens de 
wintermaanden (december-februari) 
niet rijden. De oude schorsingsregels 
blijven gewoon van kracht, zo bevestig-
en bronnen rond het 
onderhandelingsproces.  
 
Ook de leeftijdsgrens van diesel- en 
LPG-auto’s gaat naar 40 jaar. Er 
komt geen overgangsregeling bij 
deze categorie. Bedrijfsvoertuigen en 
motorfietsen komen wel in aanmerking 
voor het kwarttarief. Daarmee is de 
dagenkaart definitief van de baan.  
 
Nek uitgestoken 
Volgens de alliantie steekt Weekers 
met deze plannen wel 'zijn nek uit', 
maar zal de klassiekerliefhebber zwaar 
getroffen worden. “Het gaat heel erg 
pijn doen", zegt Peter Staal, directeur 
van de KNAC. "Maar helaas, in deze 
politieke werkelijkheid is er niet meer te 
halen. We zijn absoluut niet blij met 
deze regeling, maar we verzetten ons 
er niet meer tegen.” 
 
Weekers haalt met de maatregel 28 
miljoen euro minder op dan eigenlijk 
zou moeten. De nieuwe plannen gaan 
de schatkist zo'n 125 miljoen euro 
opleveren, de  Tweede Kamer is nu 
aan zet…… 

 
Petitie vrijstelling 
Oldtimers: NU tekenen  
www.Oldtimervrijstelling.nl 
Onze missie: onvoorwaardelijk behoud 
van de regeling vrijstelling 
motorrijtuigenbelasting (MRB) zoals we 
die tot nu toe kennen. 
 
De insteek: 
Vertrouwen. Een overheid moet immers 
betrouwbaar zijn. Een regel zonder 
dringende noodzaak in een tijdsbestek 
van enkele jaren herhaaldelijk 
veranderen wekt bij de burger geen 
vertrouwen.  
 
De feiten: 
De staatssecretaris heeft zijn 
standpunten grotendeels gebaseerd op 
verkeerde feiten en subjectieve 
rapporten. Tevens heeft hij met de 
verkeerde instanties gesproken; de 
alliantie vertegenwoordigd immers maar 
een heel klein deel van de 
oldtimerliefhebbers, en enkele leden 
van die alliantie hadden zelfs geheel 
andere belangen te verdedigen. 
 
 
 

 
 
Wat ging er tot nu toe mis?  
Zo’n beetje alles. Vanaf de 
vooringestelde aversie tegen 
youngtimers en oldtimers van de 
staatssecretaris tot de jammerlijk 
gekozen strategie van FEHAC en 
KNAC. Om over de overige blunders 
nog maar te zwijgen. 
 
Kunnen we de zaak nu nog 
omdraaien?  
Ja. Wij denken van wel. Het is nog niet 
te laat, maar we moeten nu wel alle 
zeilen bijzetten. Garanties zijn er dan 
ook niet, maar we gaan het proberen! 
 
Wat kun jij doen?  
Ben jij de trotse bezitter van een of 
diverse oldtimers of youngtimers, dus 
auto’s, motoren, vrachtwagens, 4x4, 
customs en alle daaraan aanverwante 
stromingen? Raakt deze gewijzigde 
regeling jou keihard in je portemonnee? 
Draag je op een andere manier het in 
stand houden van ons rijdend cultureel 
erfgoed een warm hart toe? Dan kun jij 
ons helpen. Wij moeten de politiek 
bewijzen over een sterke en grote 
achterban te beschikken. Hoe groter 
onze achterban, hoe sterker onze 
lobby.  
 
Nu de petitie ondertekenen: 
Teken de petitie tegen de afschaffing 
op www.vrijstellingoldtimer.nl 
(ook al heb je al eerder een petitie 
ondertekend)  
We hebben voor 14 mei minimaal 
70.000 inschrijvingen nodig, 
anders gaat het niet lukken.  
De bijdrage die hierna wordt gevraagd 
is overigens geheel vrijwillig. Wil je dat 
niet, kun je na het tekenen van je steun 
eenvoudig het browservenster sluiten. 
Abonneer je ook op de Facebookgroep 
“Oldtimerliefhebbers” 
(http://bit.ly/oldtimerliefhebbers) en blijf 
op de hoogte van alles wat speelt. En 
nog belangrijker: deel dit met je 
vrienden, je club, de forums waar je in 
zit of de redactie van je lijfblad. Help 
ons mee met het terugdraaien van deze 
draconische maatregel. Ons motto: 
Samen Sterk!  
 
Wie zijn wij? 
Wouter van Embden - voorzitter 
Stichting Autobelangen 
Hans Horwitz - ondernemer 
Stefan van Waals - ondernemer 
Arjan Lenoir - fanatiek 
klassiekerliefhebber 
Edwin Melotte - verzamelaar en 
ondernemer 
Marco Hof - hoofdredacteur Auto Motor 
Youngtimer 
Maria Pels - ondernemer 
Maarten Wilbers - uitgever Auto Motor 
Klassiek 

 
 
 
 

 
Vergoeding voor een 
kleine servicebeurt! 
 
AQ services International, een 
wereldleider in kwaliteit onderzoek voor 
bedrijven, werkt nauw samen met Audi 
Group om een beter begrip van het 
merk imago en de klantenervaring te 
krijgen. Het uiteindelijke doel van Audi 
is het leveren van uitzonderlijke service, 
altijd en overal.  
 
Uw feedback is belangrijk! 
Audi Group waardeert feedback van 
hun klanten en wilt graag weten hoe 
goed zij aan uw verwachtingen en 
eisen voldoen.  
Als gewaardeerde Audi eigenaar bent u 
geselecteerd om een oordeel over uw 
Audi ervaring te uiten en willen we u 
graag uitnodigen om deel te nemen aan 
het AQ Services International Mystery 
Shopping Panel.  
Door deel te nemen aan dit panel 
geven wij u de mogelijkheid om een 
eerlijk advies te geven over uw 
ervaringen met Audi Group. Dit helpt 
Audi om hun dienstverlening te 
verbeteren en daarmee beter te kunnen 
voldoen aan uw verwachtingen op een 
volgend bezoek.  
 
Vergoeding voor u tijd. 
Wij waarderen uw tijd en dank voor uw 
deelname en dus vergoeden we 200 
euro van de kosten van de service 
beurt. Daarnaast ontvangt u een shop 
vergoeding van 40 euro. Hier staat 
tegenover een investering van tijd 
waarin u zich voorbereid op het bezoek 
en online uw feedback geeft.  
 
 
Deelnemen? 
Als u hier aan wilt deelnemen, of nog 
vragen heeft, neem dan contact met 
ons op door te mailen naar 
waaijer@aq-services.com.  
 
 

 
 
 
 
 
Colofon: 
De nieuwsbrief wordt bij toerbeurt door 
de bestuursleden opgesteld. Deze 
nieuwsbrief is opgesteld door Gert-Jan 
Lenderink 
 

Oldtimervrijstelling naar 40 jaar ?!? 


