
 
Eind oktober, het mooiste weer 
van de wereld.  
Recordtemperaturen verwacht 
voor 1 november  De wereld 
lijkt van slag.  
Zo niet de Audiclub: geen echte 
bijzonderheden.  
In deze nieuwsbrief toch weer 
aardige wetenswaardigheden, 
wat nieuws en enkele 
aankondigingen over Audi en 
onze club.  

 

Audiclub bezoekt VW 
fabrieken Wolfsburg  
Dat het bezoek van een 
afvaardiging van onze club aan 
de VW fabrieken in Wolfsburg 
niet onopgemerkt is gebleven, 
blijkt uit het interne magazine 
van VW Salzgitter: 
 
Am Freitag besuchte der Audi 
Club Niederlande das Werk 
Salzgitter. Ein Dolmetscher 
wurde nicht gebraucht, die 
Führung fand auf Deutsch statt. 
Die rund 350 Mitglieder des 
Audi Clubs kommen aus den 
unterschiedlichsten Regionen 
der Niederlande. Insgesamt 22 
Audi Fans machten sich diese 
Woche auf den Weg nach 
Deutschland und besuchten 
neben dem Werk Wolfsburg 
auch die Fertigung in Salzgitter.  
 
In het volgende clubblad leest u 
een uitgebreid verslag van 
deze bijzondere buitenlandreis! 

 
Nieuwjaarstreffen 2015 
Noteert u vast in de agenda: op 
zondag 18 januari staat de 
traditionele nieuwjaarsmeeting 
van onze club gepland. In het 
komende clubblad treft u de 
uitnodiging aan. 

 

Gewoon leuk: 
Alternatief parkeren: 
http://www.dumpert.nl/mediaba
se/6623495/677e05d5/parkeer
plekje_vrij_.html  

 

Vacature Voorzitter 
Zoals bekend heeft Roelf de 
Haan te kennen gegeven na 25 
jaar toch echt te willen stoppen 
met zijn functie als voorzitter 
van de Algemene Audiclub 
Nederland. 
Het bestuur is hard op zoek 
naar een waardige opvolger. In 
het laatste clubblad heeft u een 
uitgebreide vacature-tekst 
kunnen vinden. Graag vragen 
wij u eens na te denken of deze 
interessante en leuke functie 
iets voor u is. Of anders weet u 
misschien wel iemand die de 
AACN-voorzitter-hamer kundig 
en enthousiast kan hanteren? 
Wilt u aanvullende informatie? 
Kijk in het komende clubblad of 
bel met één van de 
bestuursleden. Relevante 
gegevens vindt u vooraan in 
ieder clubblad. 

 

Audi Super 90 
Denk je dat je de enig rijdende 
Audi Super 90 in het land te 
hebben… 
Het overkwam Wiro Winnubst: 
 
 

 
“Ha Auto Union fanaten. 
Ik heb altijd gedacht en verkon-
digd dat ik zeer waarschijnlijk 
de enige rijdende Super90 in 
Nederland heb. Deze week 
vervloog mijn droom… 
Er rijdt er nog eentje in NL! 
Maar mooier (of erger)  nog; hij 
rijdt er nog bijna dagelijks mee, 
en…hij rijdt er verwoed rally’s 
mee! 
In de link www.twenterally.nl 
een verwijzing naar het 
Twentse rally evenement a.s. 
zondag 2 november in Hengelo 
(Ov). 
Helaas kan ik er niet bij zijn, 
maar wellicht gaat een van 
jullie daar eens kijken en mooie 
plaatjes schieten van het 
rallymonster.”  

 
Oproep 
Vindt u het leuk om ook eens 
een evenement te organiseren? 
Of denkt u al langere tijd “Goh, 
waarom komt de club niet eens 
bij mij in de buurt voor een 
treffen?” 
Dan wordt het hoog tijd eens 
met de evenementcommissie te 
bellen of te mailen. Wij helpen 
u graag uw ideeën uit te 
werken tot een concreet plan.  

 
Audi’s tegenwoordig 
voor een prikkie bij de 
bouwmarkt om de hoek 
Is het u ook opgevallen? Sinds 
kort zijn bij de plaatselijke 
bouwmarkt om de hoek ook 
Audi’s te koop, met een accu!  
Een topmodel voor een 
instapprijs! Voor een prikkie rij 
je voortaan rond in zo’n 
bijzondere bolide!   
In die zelfde bouwmarkt 
overigens nog meer Audi. 
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Audi opent hightech 
center in Neuburg  
•    Hightech-en sportdivisies 
van Audi onder één dak 
•    Modernste testfaciliteiten, 
inclusief eigen circuit 
•    Technische ontwikkeling: 
ook van raceauto naar 
productiemodel 
 
Audi heeft in het Duitse 
Neuburg (Beieren) een nieuw 
hightechcomplex geopend. Hier 
zijn drie divisies ondergebracht: 
het Competence Center 
Motorsport inclusief de afdeling 
klantensport, het Audi Driving 
Experience Center en 
daarnaast diverse functies van 
de afdeling Technical 
Development. Het hightech 
center biedt werk aan in totaal 
460 mensen. 
 
Het nieuwe Hightech Center 
van Audi is 47 hectare groot en 
bevindt zich op 20 km afstand 
van het hoofdkantoor in 
Ingolstadt. In het complex is 
meer dan tien miljoen euro 
geïnvesteerd. Audi Sport 
concentreert zijn activiteiten 
vanaf nu in het Competence 
Center Motorsport. Het 

gebouwencomplex daarvan is 
300 m lang en 100 m breed.  
 
Hier zijn onder meer 
werkplaatsen, testbanken en 
magazijnen ondergebracht. In 
het complex ontwikkelt Audi 
Sport nieuwe technologieën 
voor raceauto’s, ook met het 
oog op eventuele toepassing in 
straatversies. Nieuwe 
racemotoren worden ter plekke 
getest, niet alleen op 
geavanceerde testbanken, 
maar ook in de auto’s op het 
3,4 km lange testcircuit. 
Neuburg wordt daarmee de 
thuisbasis voor alle 
raceactiviteiten van Audi 
waaronder DTM en 
langeafstandsracing (World 
Endurance Championship met 
onder meer de 24 Uur van Le 
Mans). 
 
Multifunctioneel 
Ook het Audi Driving 
Experience Center is gevestigd 
in Neuburg. Hier organiseert 
Audi onder meer 
(rij)evenementen voor klanten 
op een 30.000 m2 groot ‘driving 
dynamics-terrein’ met onder 
meer een handling- en 
offroadparcours. Dit complex 
omvat ook een restaurant (met 
uitzicht op het testterrein) en 

conferentiefaciliteiten. Ook Audi 
Technical Development is op 
het nieuwe hightechcomplex 
onderbracht. Met behulp van de 
modernste test- en 
circuitfaciliteiten is het dé plek 
om bijvoorbeeld nieuwe 
assistentie- en 
camerasystemen te 
ontwikkelen. Met ingang van 
het voorjaar van 2015 wordt 
ook de afdeling klantensport 
van Audi Sport in Neuburg 
gehuisvest. Dit team ontwikkelt 
en ondersteunt het Audi R8 
LMS-programma. 

 
Colofon 
De nieuwsbrief wordt bij 
toerbeurt door de 
bestuursleden opgesteld. Deze 
nieuwsbrief is opgesteld door 
Egid Pinckaers 
 
 
 


