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Afscheid Roelf de Haan 
en nieuwe bestuurs 
samenstelling  
 

Oud-voorzitter Roelf de Haan heeft 
afgelopen zondag in een volle 
Beachclub te Lemmer na 25 jaar (!) de 
voorzittershamer overgedragen. Na een 
vlot verlopen ALV werd Roelf in zijn Audi 
60 per auto-ambulance “afgevoerd”. De 
voorzittershamer is het komende jaar in 
handen van Egid Pinckaers, welke 
unaniem door de leden werd gekozen. 
Egid’s rol als voorzitter evenementen-
commissie is overgenomen door Pascal 
Crutzen, welke al vele jaren ervaring 
binnen de EC heeft. 
 
Pascal, welkom in het bestuur en Roelf 
nogmaals dank voor 25 jaar 
voorzitterschap van onze fantastische 
club! 

 

 
Trotse bezitter van de 
AACN/ACI clubpas? 
Maak er gebruik van!  
 
Een van de mooiste ontwikkelingen 
binnen onze club én de andere “Auto 
Union merken-clubs” is het volwassen 
worden van de Audi Club International 
Nederland. Begin dit jaar werd dit ook 
tastbaar met de komst van de clubpas 
2015. Enerzijds clubpas van de AACN, 
anderzijds lidmaatschapsbewijs van de 
AACN bij de ACI NL. 
 
Met een groot ACI evenement bij Pon, 
een ACI toertocht én een ACI taxatiedag 
in het vooruitzicht en met een geslaagde 
ACI sleuteldag reeds achter de rug 
moge het duidelijk zijn dat de ACI leeft 
en groeit. 
 
Zoals u de evenementen commissie 
sinds jaar en dag gewend bent staat er 
bij aankomst bij evenementen altijd 
koffie met gebak klaar. Ook bij ACI 
evenementen willen we dit natuurlijk 
vast houden. Het is bij deze 
evenementen voor uitbaters, begrijpelijk, 
zeer lastig om mensen terug te 
herleiden naar  “hun” club. Of, bij niet 
ACI evenementen, leden van onze club 
te onderscheiden van overige 
bezoekers. 

 
Wij verzoeken jullie daarom om er 
een gewoonte van te maken een 
geldige clubpas mee te nemen naar 
alle evenementen en deze bij ontvangst 
van koffie met gebak te tonen aan de 
bediening. Zij kunnen zo netjes de 
kosten bijhouden voor de verschillende 
clubs. Uiteraard krijgen ook de mensen 
die met u meerijden koffie met gebak op 
kosten van de club. Tenzij anders 
vermeld. 
 
Alvast dank voor uw medewerking! 
 

Aankomende 
evenementen 
 
Youngtimer Event 2015 
 

 
 
Al enkele jaren is dit event in Ulft 
gehouden, maar in 2015 vindt dit plaats 
op Classic Park in Boxtel. 
Dit is geen AACN evenement, maar er 
komen wel veel Audi liefhebbers naar 
toe. Ook alle andere merken zijn ruim 
vertegenwoordigd, dus als Youngtimer 
liefhebber, kun je eigenlijk niet thuis 
blijven. 
 
http://youngtimerevent.com/ voor alle 
informatie 
http://youngtimerevent.com/tickets-en-
tarieven/ om aan te melden 
 
Locatie: 
Classic Park 
Koppenhoefstraat 14 
5283 VK Boxtel 

 
Uitnodiging Audi 100 Coupe S 
Treffen 2015  
 

 
 
Van 30 juli tot en met 2 augustus 2015 
vindt in Ryssby in Zweden het 34e Audi 
100 Coupé S Treffen plaats. 

De details zijn door de organisatie 
bekend gemaakt en zijn hieronder te 
downloaden. De uitnodiging is zowel in 
het Duits als in het Engels beschikbaar. 
 
uitnodiging duits 
uitnodiging engels 
inschrijfformulier 
 
Ryssby Gymnasiet 
Kungsvägen 36 - Ryssby 
 
Uitnodiging Cabrio event in 
midden 
Nederland

 
Graag nodigen wij jullie uit om 30 
augustus 2015 mee te rijden in onze 
toertocht. De route  is aangeleverd door 
Victor de Vor. 
We starten bij de Linielanding in 
Nieuwegein bij Hajé  ( aan de A27) en  
de rit voert ons door het gebied van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie langs de 
Lek richting Amerongen en dan terug via 
de Utrechtse Heuvelrug.  Echt een mooi 
gebied met onderweg ook allerlei leuke 
bezienswaardigheden. 
 
Deze route is geheel toegankelijk voor 
alle verkeer. Omdat het hoog zomer is 
lijkt het ons erg leuk te zien hoeveel 
cabrio’s,  oude motoren, fietsen etc . van 
onze merken bij elkaar te krijgen zijn. 
Maar ook met een “dichte” wagen van 
harte welkom om mee te rijden en elkaar 
te ontmoeten. 

Dit keer worden ook de andere clubs 
uitgenodigd, dus we hopen op een grote 
opkomst en een leuke rit en voor alle 
‘open’ voertuigen natuurlijk mooi weer! 

Op vertoon van uw clubpas ontvangt u 
koffie en Linielanding-cake op kosten 
van de club. 
 
Opgeven kan tot uiterlijk 23 augustus 
2015 via de website, kopje 
evenementen, evenement Cabrio event 
in midden Nederland  
 
Ontvangst vanaf 10.30 
Start Toertocht: 11.00 
Startlocatie: 
Hajé 
A27, afrit 28 
Waterliniedok 1  
3433NV Nieuwegein 

http://youngtimerevent.com/
http://youngtimerevent.com/tickets-en-tarieven/
http://youngtimerevent.com/tickets-en-tarieven/
http://www.audiclub.nl/wp-content/uploads/2014/12/uitnodiging-duits.pdf
http://www.audiclub.nl/wp-content/uploads/2014/12/uitnodiging-engels.pdf
http://www.audiclub.nl/wp-content/uploads/2014/12/inschrijfformulier.docx
http://www.audiclub.nl/wp-content/uploads/2014/11/cabriotoertocht.jpg


 

ACI-NL evenement 
op 7 juni bij Pon te 
Leusden 

 
Zondag 7 juni is het zover, 
de tweede editie van het 
ACI Auto Union Tradition-
evenement bij Pon in 
Leusden. 

Een must voor 
elke Auto Union-
liefhebber! 

 
 
Uiteraard zijn wij ook als club 
aanwezig en hopen we dat 
velen van u ook komen! 
Er is een interessant dag-
vullend programma 
opgesteld met onder andere 
een doorlopende film met 
Audi beeldateriaal en 
reclames, demoritten met 
spectaculaire Audi’s en een 
aantal technische workshops. 
Uiteraard is er ook weer een 
Concours d’Elegance net na 
het middaguur! 
 
 
En met wat geleerd is van de 
eerste editie, kan de tweede 
editie alleen maar nog beter 
worden! Omdat dit een groot 
evenement is met alle clubs 
gezamenlijk, is er veel ruimte 
nieuwe mensen te ontmoeten 
en mooie voertuigen te 
bewonderen. Voor een 
sfeerimpressie van de vorige 
keer, neem even een kijkje 
onder het kopje 
“evenementen” op onze 
website. Daar staan veel 
leuke foto’s! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 7 juni bij Pon in 

Leusden 

 Thema ‘Tijdloos 

Innovatief’ 

 Clubstands 

 Concours 

d’elegance 

 Demoritten voor 

ACI leden 

 
Graag horen wij van jullie wie 
er bij wil zijn, zodat we 
kunnen zorgen voor 
voldoende parkeerplekken en 
goodiebags. 
 
Voor een parkeerplek op 
het binnenterrein, de 
goodiebag (incl. 
lunchpakket) en de 
mogelijkheid tot een 
demorit zijn aanmelden én 
het tonen van de clubpas 
2015 (dit is tevens de ACI-
NL pas) noodzakelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Workshops  

 Bioscoop 

 En nog veel meer 

moois 

 Aanmelden via 

clubsite 

 
 
 
 
 
Er wordt 1 goodiebag per 
getoonde clubpas verstrekt. 
Als u met meerdere leden in 
1 auto reist dus ook 
meerdere clubpassen 
meenemen! 
 
Aanmelden kan tot en met 31 
mei 2015 via 
http://www.audiclub.nl/inschrij
ven-tradition-2015/ 
  
Locatie: 
Pon 
Zuiderinslag 2 
3833 BP Leusden 
 
  
 

http://www.audiclub.nl/inschrijven-tradition-2015/
http://www.audiclub.nl/inschrijven-tradition-2015/


 

Overige evenementen 
 
Le Mans Champ 
Le Mans   
11-15 juni 
 
Toertocht Trabantclub 
Apeldoorn 
14 juni 
 
Oldtimerdag 
Alphen a/d Rijn 
12 september 
 
Typ44 meeting 2015 
De Meern 
13 september 
 
ACI Taxatiedag 
Zeist 
10 oktober 
 

Audi 80 gezocht 
Voor de nieuwe nederlandse telefilm “De 
Grote Zwaen”, die deze lente zal worden 
opgenomen, is men op zoek naar een 
Audi 80 uit de periode 1990 tot 1995.  
 
De Grote Zwaen, geproduceerd door 
CTM Productions voor de BNN/Vara, is 
een zwart-humoristische thriller over de 
Amsterdamse schrijver Gerard Zwaen. 
Gerard is een schrijver met matig 
succes maar grootse pretenties. Hij 
wordt het mikpunt van een klopjacht 
vanwege een tas met geld.  
 
De Grote Zwaen is een van de 6 
telefilms die in 2016 uitkomen. Telefilms 
zijn speelfilms voor televisie, die 
inspelen op maatschappelijke thema’s. 
Sommigen komen ook uit in de 
bioscoop, waaronder deze. De film 
wordt geregisseerd door Max Porcelijn, 
bekend van de film Plan C, winnaar van 
2 Gouden Kalveren.  
 
De filmopnames vinden plaats op 6 of 7 
mei in de omgeving van den haag.  
 
De auto komt enkel in beeld er worden 
geen stunts mee gedaan 
 
Wie graag zijn Audi 80 ter beschikking 
wil stellen, kan contact op nemen met 
Gert-Jan Lenderink op 
secretaris@audiclub.nl 

 
Autoweek Live 
De in clubblad 2/2015 aangekondigde 
tweede editie van het evenement 
AutoWeek Live, dit jaar gepland op 26, 
27 en 28 juni, gaat niet door. De tweede 
editie van AutoWeek Live zal 
plaatsvinden in 2016. 
 
Colofon: 
De nieuwsbrief wordt bij toerbeurt door 
de bestuursleden opgesteld. Deze 
nieuwsbrief is opgesteld door Erik 
Bongaerts 

 
 
 
 
 

Foto-impressie ACI 
sleuteldag 2015 Zwolle 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

mailto:secretaris@audiclub.nl

