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Een nieuw bestuurslid! 
Pieter Varekamp was bij de laatste ALV 
aftredend en niet herkiesbaar, reden om op 
zoek te gaan naar een nieuw bestuurslid.  
We zijn verheugd u mede te kunnen delen 
dat Erik Bongaerts is toegetreden tot het 
bestuur en de functie van penningmeester 
op zich zal nemen. 
Velen van U kennen Erik ongetwijfeld van 
de evenementencommissie waarvan hij 
ook lid blijft.  
Onlangs heeft de overdracht van de 
boekhouding plaatsgevonden waardoor 
Erik zich nu kan inwerken in de club-
financiën. Pieter blijft tot 1 juni op de 
achtergrond beschikbaar om Erik waar 
nodig te ondersteunen. Omdat Pieter op de 
laatste ALV niet aanwezig kon zijn zullen 
we in de komende bestuursvergadering 
officieel afscheid van hem nemen als 
bestuurslid!  
 

 
 

Clubblad te laat… 

De ene maand het clubblad, de andere 
maand een nieuwsbrief. Dat is de planning. 
Op de verschijningsdatum van clubblad 2 
was de wet van Murphey volledig van 
toepassing: de redactionele in-en output 
waren al te laat. Vervolgens hebben een 
aantal wijzigingen bij de drukker de door-
looptijd wat verlengd en tenslotte was Gert-
Jan, onze secretaris, zo druk bezig met de 
ledenadministratie dat hij bijna vergat de 
verzendlijst in te sturen.  
Excuses! 

 
3e Audi 60 Treffen! 

Wat: 3e NL-Audi 60-S90 Treffen 
Wanneer: Hemelvaartsdag 17 mei 2012  
Waar: Vliegveld Hoogeveen, bij het 
Wheels en Wings Treffen. 
Meer info en aanmelden via Audi60.com 
Op marktplaats staat een sfeervolle 
aankondiging.  

 
ACI-pasjes niet compleet 

We hebben eindelijk ACI pasjes 
ontvangen, maar  lang niet alle pasjes zijn 
geleverd. Op de ALV zijn de eerste pasjes 
uitgedeeld. De rest is inmiddels per post 
verstuurd. De pasjes worden centraal in 
Duitsland aangemaakt en dat gaat nog niet 
zo “gründlich”. Wordt aan gewerkt. 

31e Internationale  
Audi 100 Coupé S Treffen 

te Biddinghuizen! 
 

Door Trudie Maas 

 
Nog 3 weken en dan barst het Audigeweld 
los in Biddinghuizen! 
 

 
 
Bij FlevOnice zullen dan Audi’s te zien zijn 
uit Frankrijk, Belgie, Duitsland, Zwitserland, 
Engeland en Nederland.  
Het gaat gestaag met de inschrijvingen, 
een dikke 100 man heeft zich nu aan-
gemeld voor deelname en nog steeds 
krijgen we aanmeldingen binnen. 
 
Geen circuit….. 
De organisatie doet zijn best om alles op 
tijd klaar te hebben maar kampte een 
aantal weken geleden wel met een 
dilemma: wat te doen met het gehuurde 
circuit in Lelystad? 
De Audi Sport Club had een eigen evene-
ment en ook vanuit ons eigen land was niet 
echt veel animo. Als je dan €1200 moet 
betalen voor de huur voor het plezier van 
een paar mensen is de beslissing niet 
moeilijk. We hebben besloten het circuit te 
cancelen. 
Jammer maar het financiële risico was te 
groot.  
 
CoupéSpelen & FotoShoot! 
Maar…. na overleg met FlevOnice hebben 
we de grote schaatsbaan gehuurd: 7 kilo-
meter asfalt, niet om te racen maar wel  
om de meest geweldige fotoshoot te doen 
met de skyline van de Noord Oost Polder 
op de achtergrond; een behendigheids-
wedstrijd te organiseren en de 
CoupéSpelen op te doen; kortom een 
prachtig alternatief met veel 
mogelijkheden. 
 
Donderdag 17 mei: aankomstdag 
We beginnen donderdag de 17

e
 mei, de 

aankomstdag waarop alle deelnemers 
arriveren vanuit alle kanten van Europa. 
Een weerzien van oude vrienden en het 
smeden van nieuwe vriendschappen onder 
het genot van een hapje en een drankje. 
 
Vrijdag 18 mei:  
toerrit & buffet met muziek! 
Vrijdag volgen we een uitgezette rit richting 
Giethoorn alwaar de deelnemers de dag 
kunnen doorbrengen. ’s Avonds is er een 
groot buffet gepland en zal er muziek zijn 
van DJ KCG, de beentjes kunnen dus van 
de vloer tijdens deze feestavond. 
 

Zaterdag 19 mei: CoupéSpelen & BBQ 
met klassieke popmuziek! 
Zaterdag gaan we de grote schaatsbaan 
op. De hele dag zullen we ons daar 
vermaken met als finale de 31

e
 Audi 100 

Coupé S Spelen.  
6 Landenteams –NL-D-CH-S-GB-F-- zullen 
wederom strijden om de felbegeerde 
wisselbeker! 
Na deze strijd steken we het vuur aan voor 
de gezamenlijke door FlevOnice georgani-
seerde BBQ waarbij u kunt genieten van 
de muziek van 6SenSe, een zanggroep die 
meerstemmige recente nummers en klas-
siekers uit 4 decennia popmuziek zingt. 
En Last but not Least: de prijsuitreiking van 
de Coupé Spelen! 
 
Zondag is het treffen alweer ten einde. 
 

 
 
Uitverkoop Clubwinkel 
Tijdens het treffen is er tevens gelegenheid 
om diverse artikelen uit de clubwinkel voor 
zeer scherpe prijzen aan te schaffen. We 
gaan proberen de clubwinkel zoveel 
mogelijk leeg te verkopen. 
Ook zal er wederom een speciaal T-Shirt 
vervaardigd worden voor het treffen. 
 
Nog niet aangemeld? 
Mocht je na deze nieuwsbrief toch nog be-
sluiten om deel te nemen, wacht dan niet 
langer en geef je alsnog op bij Trudie Maas 
via pr@audiclub.nl. 

 
Interessante Links: 
Victor de Vor wees ons op de overname 
van Ducati door Audi. Gaan de tijden van 
de DKW en NSU  motoren weer herleven? 
http://www.audiblog.nl/?p=57518 
 
Topgear is de maat der dingen als het gaat 
om autoprogramma’s. Op  
www.youtube.com/watch?v=mkpCzp0Cmj
Y&feature=related ziet u hoe Topgear een 
S8 inzet om het openbaar vervoer nieuw 
leven in te blazen….. 
 
Colofon: 
De nieuwsbrief wordt bij toerbeurt door de 
bestuursleden samengesteld. 
Deze nieuwsbrief is opgemaakt door Roelf 
de Haan 


