
AACN Nieuwsbrief 2013-4 
 
 

Rectificatie: 
We beginnen deze nieuwsbrief met een 
hele grote verontschuldiging aan ons 
zeer gewaardeerde lid Ben Game.  
Hij had het prachtige verslag van het 
Audi 100 Coupé S Treffen in Koblenz 
geschreven maar dit is niet genoemd. 
Per abuis zijn Janna en Daniel Spaan 
genoemd als schrijvers.  
Ben, onze welgemeende excuses !! 

 

Reminder: 
20-22 september 2013 
Kampeerweekend Andijk 
 
De evenementencommissie en gast-
organisator Mirjam de Boer nodigen u 
uit voor het AACN-kampeerweekend in 
het pittoreske IJsselmeerdorpje Andijk. 
We zijn te gast op het bedrijf van F.J. 
de Boer aan de Hoekweg 21a in Andijk, 
een bedrijf dat nieuwe en gebruikte 
Caterpillar onderdelen levert. 
 

 
 
Privé Museum open voor AACN Leden! 
De Boer heeft een prachtige collectie 
historische auto’s en andere memora-
bilia in een mini-privémuseum, dat voor 
AACN-leden opengesteld zal worden. 
 
Sfeer proeven? 
Kijk alvast even op www.fjdeboer.com 
en klik op “films” voor o.a. een Scania 
met een orgel of filmopnames van “de 
Kameleon 2”  
 
Details & aanmelden:  
Zie de uitnodiging op pagina 3&4 voor 
alle details. De aanmeldingstermijn is 
verlengd t/m zaterdag 14 September. 
 

BE THERE! 
(or you will be sorry!) 
 

 

Oproep  
Evenementencommissie 
 
Voor versterking van de Evenementen-
commissie zoeken we mensen die het 
leuk vinden om een paar keer per jaar 
met elkaar een evenement te 
organiseren.  
Aanmelden kan bij Egid Pinckaers, 
ec@audiclub.nl 
 

 
Oproep Website: 
Voor het opstarten van een nieuwe 
website zoeken we specialisten die 
bekend zijn met WordPress en/of 
Joomla. Eddy Sloterwijk gaat deze 
uitdaging aan maar heeft in de opstart 
periode jouw hulp nodig ! 
 
Aanmelden kan bij: Eddy Sloterwijk 
tc@audiclub.nl 
 

 
Adams-Farwell Auto met 
5-cilinder ster(!)motor 
 

 
 

Van Wiro Winnubst kregen we de 
onderstaande link toegestuurd: 
http://www.youtube.com/watch?v=Y0Xb
qHUAI-0 
 
This is the ONLY 'Adams-Farwell' 
automobile left in existence.   
They were made in Dubuque between 
1890-1913, and eventually the property 
where they were manufactured ended 
up being 'The Adams Co. ' 
It is now the property across the street 
from the Diamond Jo Parking Ramp.   
Thought you would enjoy seeing this. 
  
 
 
 
 
 

 

AACN steunt Stichting 
Vrijstelling Oldtimer. 
Het bestuur heeft tijdens de laatste 
bestuursvergadering besloten om 100 
euro te doneren aan de Stichting 
Vrijstelling Oldtimer. Zij knokken ervoor 
dat de houderschapsbelasting weg blijft 
van onze dierbare oldtimers, een 
streven dat wij graag ondersteunen. 
 
Onderstaande reactie hebben wij 
daarna ontvangen van de Stichting: 
 
Vorige week stuurden wij u een verzoek 
om medewerking te verlenen aan 
onze enquête. Dat hebben wij geweten! 
Wij hebben inmiddels al meer dan 
9.000 reacties ontvangen. Later zullen 
wij hier nog uitgebreid op terug komen. 
Op dit moment willen wij u de volgende 
belangrijke resultaten niet onthouden:  
 
Het 40-jaars compromis zou -volgens 
het Ministerie van Financiën- € 137 
miljoen per jaar moeten opleveren.  
U zult begrijpen dat deze belasting-
inkomsten voornamelijk bij de auto's 
met bouwjaar 1974 t/m 1987 op LPG of 
diesel vandaan moeten komen. 
Immers: zij gaan bij dit compromis het 
volledige tarief betalen. Volgens onze 
berekeningen zou deze groep bijna 
90% van de begrote € 137 miljoen op 
moeten brengen. 
 
Uit de door u in onze enquête gegeven 
antwoorden blijkt dat minder dan 10% 
van de berijders op LPG of diesel de 
volledige MRB zal gaan betalen. Meer 
dan 90% kiest er voor om iets anders te 
doen met hun oldtimer. Iets waar 
(vrijwel) geen inkomsten voor de 
overheid tegenover staan. Te denken 
valt dan aan schorsen of 
exporteren. Een keihard bewijs dat 
deze lastenverzwaring bij lange na 
niet het geraamde bedrag zal 
opbrengen! 
 
Wij gaan de resultaten van de enquête 
verder uitwerken en meenemen in ons 
dossier voor de politiek. Wij willen u 
hartelijk danken voor uw medewerking 
aan deze enquête. U ziet: de strijd komt 
nu goed op gang. Wij zullen niet 
loslaten totdat de maatregel van tafel is! 
 
Lees vooral de volgende recente 
nieuwsberichten op onze website: 
www.vrijstellingoldtimer.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Wouter van Embden, 
Namens team VrijstellingOldtimer 

 
 



Audiforum S/RS meeting 

Editie 2013  
Zondag 15 september  
 

De dag zal wederom plaatsvinden op 

voormalig vliegkamp Valkenburg 
nabij Katwijk, Zuid-Holland 
 

Tijd: van 12:00 – 20:00 uur 
 

Alles dat een S, R of RS stempel heeft 
gekregen van Audi komt in de 2013 
editie nog meer in de spotlights te 
staan. De dag zit dit jaar weer bomvol 
met activiteiten. Denk aan Drive, Point 
& Shoot, Show & Shine, lekkere 
muziek, de onthulling van een nieuw 
Audi S/RS model (officieel!) en verloting 
van twee Audi DTM VIP gold Packages! 
Kortom, alle ingredienten voor de 
liefhebber om aanwezig te zijn. 
Uiteraard is het de bedoeling om weer 
zo veel mogelijk Audi's met een S/RS/R 
badge bij elkaar te krijgen, maar we 
hopen verder ook zo veel mogelijk 
gewone Audi's, berijders en liefhebbers 
te verwelkomen op deze dag.  
Iedereen, met of zonder S/RS, is van 
harte uitgenodigd. 

 

Activiteiten 

Ook dit jaar staan weer niet alleen de 
S, R en RS modellen in de spotlights. 
Maar zijn er ook volop andere 
activiteiten om er een schitterende dag 
van te maken.  
 
Meet & Greet 
De mogelijkheid om als Audi fanaat van 
zowel de eerste als aller nieuwste 
modellen van harte lust bij te praten en 
elkaars auto’s bewonderen. We kunnen 
meer dan 300 auto's te parkeren en 
een veelvoud aan bezoekers te 
ontvangen. 
 
Drive 
Op een prachtig parcour van 2 km krijgt 
de Audi rijder (mits aangemeld) de kans 
om meerdere keren de baan op te gaan 
met zijn Audi. Uiteraard staat normaal 
en veilig doen hoog in het vaandel. 
 
Show & Shine 
Voor de crème de la crème onder de 
poetsende Audiforummers de 
mogelijkheid om de gepoetste Audi te 
presenteren en te laten beoordelen. 
Carclean stelt een mooi prijzenpakket 
voor de best gepoetste Audi van de dag 
beschikbaar. Deelname is gratis maar 
kan alleen na inschrijven. 
 
Point & Shoot 
Voor de serieuze fotografen is er de 
mogelijkheid om op speciale plaatsen 
langs de baan de Audi’s in actie vast te 
leggen op foto en video. Om het voor 
de baan marshalls overzichtelijk te 
houden is er slechts een beperkt aantal 
plaatsen. 
 

Barbecue 
Ook dit jaar wordt bij voldoende 
belangstelling (minimaal 30 
deelnemers) weer een schitterende 
barbecue verzorgd door Jeroen 
Hazenbroek van Het Kookvuur. Dus 
gewoon een stukje kwaliteit en een 
menu in de vorm van Street Food. 
 
Wat gebeurt er nog meer?  
Demo’s en stands                              
Er zijn diverse demo’s. Zoals de laatste 
Audi S en RS modellen. Een 
demonstratie van het wrappen van 
auto’s en stands van verschillende 
sponsors 
Onthulling nieuw Audi S/RS model  
15 september zal de onthulling van een 
in het thema van de S/RS meeting 
passend nieuw Audi model 
plaatsvinden 
Verloting Audi DTM VIP GoldPackage  
Onder alle betalende bezoekers 
verloten we twee Audi DTM VIP gold 
packages t.w.v. € 250, beschikbaar 
gesteld door Audi Nederland 
Hapje, drankje en muziek                
Om het evenement een volledig uitje te 
maken is er de mogelijkheid van een 
hapje (snackkraam) en drankje 
(Barista) voor de bezoeker. En zal een 
DJ het geheel met muziek omlijsten 
 
Programma 
Algemeen 
12:00 Poort open  
14:45 – 15:15 Demo op de baan  
15:45 – 16:15 Verloting DTM Gold 
                       Package Audi Nederland  
17:30 Start Barbecue  
19:30 Einde programma  
 
Drive  
12:00 – 13:00 Inschrijven Drive  
13:00 – 14:45 Drive deel I  
15:15 – 17:00 Drive deel II  
 
Show & Shine  
13:00 – 14:00 Beoordeling Show & 
Shine  
15:45 – 16:15 Prijsuitreiking Show & 
Shine  
Let op: alle tijden zijn onder voorbehoud van 
wijzigingen door de meetingcrew  

Kosten 

 
Helaas hebben we wel jullie hulp nodig 
bij het realiseren van deze mooie dag. 
Vanwege de huur van de baan, 
faciliteiten en regelen van de veiligheid 
kunnen we het evenement, ondanks de 
inzet van diverse sponsoren, niet gratis 
aanbieden.  
 
Entree  
Bezoekers betalen een toegangsprijs 
van € 10,-- per persoon ter plaatse 
(kinderen gratis). Ook als je deelneemt 
aan de extra activiteiten. Parkeren is 
gratis. Het parkeerterrein is alleen 
toegankelijk voor Audi's  
 
Extra activiteiten  
Deelname aan de Drive kost € 17,50 
vooraf te betalen bij inschrijving 
Deelname aan de Show & Shine is 
gratis  
Deelname aan de Point & Shoot kost € 
10,-- vooraf te betalen bij inschrijving  
Deelname aan de Barbecue ter 
afsluiting kost € 30,-- per persoon 
vooraf te betalen bij inschrijving  
 
Inschrijven 

 
Om in te schrijven voor de verschillende 
activiteiten hebben we een aparte 
topics. Je vindt daar aanvullende 
informatie voor het inschrijven, de 
voorwaarden, kosten en betaal 
informatie. Op Audiforum.nl kun je je 
inschrijven en zijn de volgende 
inschrijftopics te vinden:  

Drive 
Show & Shine 
Point & Shoot 
Barbecue 

 
Colofon: 
De nieuwsbrief wordt bij toerbeurt door 
de bestuursleden opgesteld.  
Deze nieuwsbrief is opgesteld door 
Trudie Maas 
 



Kampeerweekend Andijk
20-22 september 2013

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, aan de 
Hoekweg 21a in Andijk, 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 memora-
bilia in een mini-privémuseum, dat voor de Audiclubleden opengesteld zal worden.

Programma 
Vrijdag 20 september (vanaf 8.00 uur)
Aankomst gasten. Avond vrij in te delen. Om ongeveer 19.00 uur zal er een Chinees buffet 
geregeld worden.

Zaterdag 21 september
Aankomst gasten vanaf 8 uur ‘s ochtends en ontvangst met koffie/thee en gebak. 
Rond 11 uur start de 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 vanaf 9.30 uur. U kunt uw lunchpakket na het onbijt samenstellen, 
waarna een kleine rondrit op het programma staat welke ons naar het stoommuseum 
brengt in Medemblik. (toegang op eigen kosten)

Bij slecht weer kan er met z’n allen binnen gezeten worden en er is een gezamelijke 
koelkast ter beschikking. Daarnaast zijn er (goede) sanitaire voorzieningen en is er 
(beperkt) electra aanwezig.

Kosten
Overnachting (camper/caravan o.b.v. 2 personen)* € 15,- per eenheid per nacht
Tentjes met 2 personen* € 10,-
Chinees buffet € 10,- p.p. 
Barbecue, incl. salades, bowl en ijs € 17,50 p.p.
Uitgebreid ontbijt zondag € 10,- p.p. 
 (u kunt uw lunchpakket hier ook vullen)

* Extra personen € 4,- per persoon

Opgave voor 1 september
Bijgaand formulier graag volledig ingevuld opsturen naar Algemene Audiclub Nederland, 
t.n.v. Eddy Sloterwijk, Auke Piersstrjitte 1, 8525 GE Langweer.
Het formulier kan ook gemaild worden naar inschrijven@audiclub.nl



Antwoordformulier
Kampeerweekend Andijk
20-22 september 2013

Lidmaatschapnr.:

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Ik kom met personen

Ik kom met    ❏ tent   ❏ camper   ❏ caravan   ❏ anders, nl.

Aantal overnachtingen x € 15,- per eenheid per nacht

 x € 10,- per tent (incl. 2 personen)

  x extra persoon, à € 4,- p.p. 

Deelname Chinees buffet, met  personen, à € 10,- p.p. 

Deelname Barbecue, met personen, à € 17,50 p.p.

Deelname ontbijt zondag, voor personen, à € 10,- p.p. +

 Totaal €

  Dit formulier graag volledig ingevuld opsturen naar 
Algemene Audiclub Nederland, t.n.v. Eddy Sloterwijk, 
Auke Piersstrjitte 1, 8525 GE Langweer.

Het formulier kan ook gemaild worden naar 
inschrijven@audiclub.nl

Opgave en betaling voor 1 september op 
ING rek.nr. 62 34 522, t.n.v. AACN, o.v.v. lidnr. en naam.

 Opmerkingen of bijzondere (dieet)wensen:

Algemene Audiclub Nederland, t.n.v. Eddy Sloterwijk, 

ING rek.nr. 62 34 522, t.n.v. AACN, o.v.v. lidnr. en naam.




