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Wisseling van de wacht 
evenementencommissie 
De oproep voor versterking van de 
evenementencommissie heeft vruchten 
afgeworpen! Omdat Erik Bongaerts het 
penningmeesterschap op zich 
genomen heeft, was zijn wens om terug 
te treden uit de EC. Zijn plek zal 
worden overgenomen door Els Wijnen. 
Wij wensen Els heel veel succes in 
deze leuke functie, en de eerste 
aankondiging van haar hand kunt u 
hieronder al lezen. In het  komende 
clubblad zal zij zichzelf voorstellen 
 
12 januari 2014: 
Nieuwjaarsreceptie 
Rossum 
Graag nodigen wij jullie uit voor onze 
nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2014. 
Deze zal gehouden worden in het 
Koetshuis van De Gouden Molen aan 
de Waaldijk 5 in Rossum.  
Voor degenen die Rossum niet kennen, 
een klein gezellig dorpje aan de Waal 
vlakbij Zaltbommel. Langs de Waaldijk 
is een groot aantal parkeerplaatsen 
waar onze Audi’s netjes geparkeerd 
kunnen worden. 

                                                           
De voorlopige agenda is als volgt: 
10.00 –11.00 uur ontvangst met koffie 
en gebak 
11.30 uur speech van onze voorzitter 
Roelf de Haan, gevolgd door de 
nieuwjaarstoost 
12.00 –13.00 uur ruimte voor veiling. 
13.00 gelegenheid voor lunch  en of 
een drankje op eigen kosten vanaf de 
lunchkaart van De Gouden Molen.  
Hiervoor worden consumptiekaarten op 
naam uitgedeeld, zodat je bij het naar 
huis gaan zelf even kunt afrekenen. 
15.30 sluiting 
We hopen dat jullie allemaal komen en 
willen je vragen je even aan te melden, 
zodat wij de juiste aantallen gebak en 
bubbels kunnen reserveren.  
Dat kan op inschrijven@audiclub.nl tot 
5 januari 2014. Graag met vermelding 
van naam, clubnummer en aantal 
personen.  Je krijgt hiervan een 
bevestiging. Graag tot 12 januari! 
 
Els Wijnen Evenementencommissie 
AACN 

Triest bericht uit de 
DKW club 
Donderdag 31 oktober is DKW clublid 
Henk Geerts uit Bergen N.H. overleden. 
Hoewel Henk zijn gezondheid hem al 
jaren hinderde in zijn gedrevenheid met 
alles wat zijn hobby, levenswijze maar 
vooral de passie voor het & zijn merk: 
DKW Auto Union, was hij tot het laatst 
de drijfveer van het prachtige museum 
onder zijn eigen dak. 
Velen zullen zijn enthousiasme kunnen 
herinneren, tijdens bezoekjes in zijn 
museum, tijdens telefoongesprekken en 
zeker ook de stukken die hij schreef in 
het DKW clubblad in de jaren dat Henk 
meedeed aan rally's zoals Route 66 en 
naar Moskou. 
 

 
  
Een man die bijzonder was! 
 Henk, rust zacht! OOOO 
Geschreven door Wardje van Drogen 
 
 

Foto modellen gezocht 

Doetinchem, september 2013 
Geachte lezer, 
Als voorbereiding op een nog uit te 
geven boek ben ik op zoek naar Audi 
eigenaren die hun auto als fotomodel 
daarvoor ter beschikking willen stellen. 
Het gaat hierbij om nog originele Audi’s 
waarvan het bouwjaar zo dicht mogelijk 
bij het introductie jaar ligt.  
De Audi 80 va 1973 , 50 va 1975 , 100 
va 1977, 80 va 1979, 100 va 1983 & 80 
va 1987 zijn de gezochte modellen. 
Belangstellenden kunnen contact 
opnemen via care4classics@gmail.com 
voor een uitgebreide uitleg. 
Alvast dank voor uw medewerking, 
Peter Valkenburgh 
 
 

Stilte (voor de storm) 
Team VrijstellingOldtimer 
Stilte (voor de storm) 
Het zal u beslist niet ontgaan zijn maar 
de afgelopen tijd lijkt het erg stil te zijn 
geweest vanuit onze zijde. Niets is 
echter minder waar, achter de 
schermen wordt bij VrijstellingOldtimer 
hard gewerkt en worden de juiste 
voorbereidingen getroffen om alsnog 
deze maatregel terug te draaien! Ook al 

leek het aanvankelijk erg stil, wij zijn 
nog volop in de race!  
 
TNO rapportage 
Tijdens het wekelijkse vragenuurtje op 
1 oktober jl. werd Weekers flink aan de 
tand gevoeld, in het speciaal over het 
onjuist en onvolledig informeren van de 
Kamer. Weekers liet weten dat hij met 
nieuwe cijfers zou komen binnen 
enkele weken. Dit is inmiddels gebeurd. 
TNO is een onderzoek gestart naar de 
import en export van oldtimers in 2012 
en 2013. Niet geheel 
verbazingwekkend dat hier nagenoeg 
dezelfde resultaten uitkomen als uit ons 
onderzoek. Weliswaar met een ietwat 
anders geformuleerde conclusie maar 
in de grote lijnen komt het overeen met 
wat wij altijd al hebben gezegd. De 
rapportage van TNO is hier terug te 
lezen.  
 
Overleg Belastingplan 2014 
Op maandag 28 oktober hebben de 
eerste behandelingen van het 
Belastingplan 2014 plaats gevonden in 
de Kamer. Hierbij houdt de commissie 
voor Financiën een wetgevingsoverleg. 
In dit overleg krijgen Kamerleden van 
verschillende fracties de gelegenheid 
om vragen te stellen over het 
Belastingplan. Zo ook over de 
vrijstelling van oldtimers. De commissie 
krijgt op donderdag 31 oktober de 
eerste antwoorden op deze vragen.  
 
Wij gaan door! 
Ondertussen zitten wij natuurlijk niet 
stil! Zo hebben wij inmiddels 
verschillende Eerste Kamerleden 
gesproken en staan binnenkort weer 
afspraken met politici. 
VrijstellingOldtimer houdt u uiteraard op 
de hoogte! 
 
Wouter van Embden, 
Namens Team VrijstellingOldtimer 
 
 

Nummerplaathouders 

 
 
Nog geen Audiclub nummerplaat 
houders 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 



 

 

Vooraankondiging 
buitenlandreis 2014 

Het is alweer 5 jaar geleden dat de 
AACN een meerdaagse buitenlandreis 
georganiseerd heeft naar Neckarsulm. 
Statistisch gezien hoog tijd om weer 
eens een leuk uitje te doen! 
 

 
  
Van woensdag 10 t/m zaterdag 13 
september 2014 zullen we met een 
gezelschap van max 30 personen 
richting Wolfsburg en omstreken gaan 
om daar een bezoek te brengen aan 
Autostadt, de VW productie  in 
Wolfsburg en de VW motorenproductie 
in Salzgitter 
 

 
 
De voorbereidingen zijn nog in volle 
gang, en binnenkort kunnen we het 
volledige programma bekend maken. 
Houd de komende clubbladen en de 
website dus in de gaten, nadere 
informatie volgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quattro GmbH 30 jaar 
quattro GmbH viert dit jaar zijn 30-jarige 
jubileum. Deze volle dochter van Audi 
AG is onder meer verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling en productie van alle 
RS-modellen van Audi en groeit sterk. 
Er zijn nu 790 werknemers in dienst. 
quattro GmbH is gevestigd in 
Neckarsulm en houdt zich naast de 
ontwikkeling en productie van sportieve 
topmodellen van Audi ook bezig met 
vergaande individualisering van Audi’s. 
Dit gebeurt onder het Audi exclusive 
Concept-label. De derde en nieuwste 
pijler is de klantenautosport. quattro 
GmbH wordt geleid door de 
Nederlander Frank van Meel. 
 

 
 
quattro GmbH werd in 1983 opgericht 
en startte in 1985 met de verkoop van 
accessoires. In 1995 werd de 
individualiseringstak toegevoegd en 
sinds 1996 ontwikkelt en produceert het 
bedrijf ook complete auto’s. Zo worden 
alle Audi RS-modellen, waaronder de 
zojuist gepresenteerde Audi RS 6 
Avant, in Neckarsulm gemaakt. Ook de 
R8 wordt daar geproduceerd in een 
eigen fabriek met 175 werknemers. 
Sinds 1996 heeft quattro GmbH circa 
75.500 auto’s gebouwd. In 2012 
bedroeg de totale productie 11.500 
eenheden en het doel voor 2013 is 
15.000 auto’s. Daartoe worden de 
activiteiten in de VS, China, Rusland en 
het Midden Oosten sterk uitgebreid. Per 
jaar verzorgt quattro GmbH zo’n 
160.000 individualiseringopdrachten en 
verkoopt het 2,5 miljoen accessoires. 
Bron: www.audiblog.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audi scooter 
Nadat concurrent BMW de 
scootermarkt in gestapt is, gaat het 
gerucht de ronde dat  Audi met het kort 
geleden ingelijfde merk Ducati de 
scootermarkt ook gaat bestormen.  
 

 

 
Enkele jaren geleden had Ducati al 
gewerkt aan een scooter, maar het 
project is in een stoffige lade beland. 
Hoewel het nog ontwerp studies zijn 
zou een Ducati en / of Audi scooter 
zeker een directe aanval op de BMW 
C600 en Yamaha TMAX 530 zijn. Dus 
het zal interessant zijn om te zien wat 
er zal gebeuren in de toekomst. 
 
 

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  
 

 

 
 
Colofon: 
De nieuwsbrief wordt bij toerbeurt door 
de bestuursleden opgesteld. Deze 
nieuwsbrief is opgesteld door Eddy 
Sloterwijk 
 


