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Zaterdag 22 september: 
Uitnodiging toertocht voor 
youngtimers & klassiekers 
 
Mede op initiatief van de Vallei Auto 
Groep, de Audi-dealer in Veenendaal, 
wordt op 22 september a.s. voor de 
derde achtereenvolgende keer de Audi 
Classic Toertocht georganiseerd. Deze 
toertocht staat open voor bezitters van 
youngtimers en klassiekers van de 
merken Audi, NSU en DKW die tevens 
lid zijn van de bij de ACI aangesloten 
clubs. U bent natuurlijk ook van harte 
welkom met een wat jongere Audi! 
Deelname is kosteloos. 

 
 
Het programma: 
-vanaf 10.15 ontvangst met 
koffie/thee/briefing 
-11.00 uur vertrek eerste equipes 
-16.00 uur sluitingstijd binnenkomst 
toertocht 
Vanaf ongeveer 13.00 uur is op het 
terrein van de Vallei Auto Groep een 
hamburgertent actief. 
 
Inschrijven 
In de voorbije edities is gebleken dat de 
toertocht vooral voor de auto’s zonder 
(werkende) dagteller niet altijd optimaal 
was te verrijden. Vandaar de oproep 
aan deelnemers met een goedwerkend 
dagtellermechanisme: Wilt u een deel-
nemer zonder dit werkend accessoire 
figuurlijk mee op sleeptouw nemen? 
De Vallei Auto Groep wil graag inzicht 
hebben in het aantal deelnemers, onder 
andere voor het aantal routeboekjes en 
broodjes hamburger.  
Wilt u zich daarom vooraf inschrijven? 
Dit kan uitsluitend per mail tot uiterlijk 
14 september: inschrijven@audiclub.nl. 
Graag onder vermelding van 
lidnummer, aantal personen, welke 
auto en of de dagteller werkt dan wel 
aanwezig is. U ontvangt een 
bevestiging van uw inschrijving. 
 
Graag nodig ik iedereen van harte uit 
voor deze dag! U komt toch ook?!  
Voor evt. aanvullende info raadpleeg 
regelmatig www.audiclub.nl of 
www.valleiautogroep.nl 
 
Adresgegevens: 
Vallei Auto Groep 
Galileïstraat 27 
3902 HR Veenendaal 
Voor een routebeschrijving zie 
www.valleiautogroep.nl 

Audi bouwt Driving 
Experience Center 

 
In het Beierse Neuburg an der Donau, 
niet al te ver van het hoofdkwartier van 
Audi in Ingolstadt, is begonnen met de 
bouwwerkzaamheden van het Audi 
Driving Experience Center. Het gaat om 
een complex op een terrein van in 
totaal 47 hectare, waar klanten en 
geïnteresseerden vanaf het voorjaar 
van 2014 de Audi-modellen van nabij 
en op een bijzondere wijze kunnen 
beleven. Daarnaast zal het complex 
gebruikt worden voor de ontwikkeling 
van rij-assistentiesystemen. In totaal 
zullen hier zo´n 300 medewerkers actief 
zijn, terwijl Audi een tweecijferig 
miljoenenbedrag in het nieuwe complex 
investeert. 
 

Kaleu Koch. 
Ook liefhebber van andere merken 
Oldtimers? Naast de Classic Toertocht 
in Veenendaal kunt u op 22 September 
ook naar het Kaleu Koch Treffen in 
Stadlohn, Duitsland. 
Aanmelden: Tel +49 2563 205929 of  
info@automodelle-boeing.de 

 

 

 

19 oktober 2012: Brussel! 

Vrijdag 19 oktober komt steeds 
dichterbij. Met 45 personen gaan we 
richting Brussel om een bezoek te 
brengen aan de Audi-fabriek. Hier gaan 
we tijdens een 2 uur durende 
rondleiding de productie van de Audi 
A1 aanschouwen. Daarna zullen we 
nog een bezoek brengen aan D’Ieteren 
Gallery. In dit museum staat een schat 
aan autohistorie, met de nadruk op 
Auto Union. De inschrijving is inmiddels 
gesloten, ondertussen hebben de 
deelnemers een e-mail ontvangen met 
daarin alle belangrijke informatie. Mocht 
u zich wel ingeschreven hebben maar 
nog geen informatiemail gekregen 
hebben, zoek dan even contact met 
Eddy Sloterwijk op tc@audiclub.nl of 
0513-499848 (’s avonds na 19:00) 

Te koop: handleidingen 
De Audiclub beschikt over diverse 
handleidingen en zogenaamde 
inlegvellen. Vorig jaar ontvingen we een 
kleine partij van de importeur. Ze zijn te 
koop. Helaas hebben we van exotische 
modellen (zoals de Audi Quattro 20V, 
Audi S4 e.d.) niet veel exemplaren; 
soms maar één! De handleidingen 
bestrijken de tijdspanne van 1971(Audi 
60/90) tot 1994 (Audi A6/S6).  
Voor het kopen van handleidingen heb-
ben we enkele ‘spelregels’ opgesteld. 
wie het eerst komt, wie het eerst maalt!  
Meer info in het komende clubblad! 

 
Interessante Links: 
De Audi UW front 225 was zijn tijd ver 
vooruit: de techniek van de voorwiel-
aandrijving kwam van DKW, de motor 
van Wanderer en de carrosserie werd 
in de Horchfabrieken gebouwd. 
Tegenwoordig past elke fabrikant het 
“bouwdoossysteem” toe, maar in 1932 
was dat een noviteit! Kijk maar eens op   
http://www.youtube.com/watch?v=BjSS
8nq7S2I&feature=related 

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


