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Nieuwsbrief nr. 5 

2015 
1 september. De meeste vakanties zijn inmiddels 

voorbij en de dagen beginnen al

De Audiclub-pret gaat echter

door. Aan de rechterkant vindt u een handig 

overzicht van alle aankomende evenementen. Door 

er op te klikken komt u meteen bij het betreffende 

evenement op de website uit. 

 

   

Website nieuws
Het clubblad archief is weer volledig beschikbaar op

www.audiclub.nl. De bladen konden voorheen 

doorgebladerd worden, echter verbruikte dit teveel 

bandbreedte. De bladen zijn nu weer beschikbaar in PDF.

De clubbladen kunnen via de ledenportal geraadpleegd 

worden. 
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Aanstaande 

evenementen
  

Oldtimerdag Alphen 

ad Rijn (12

Niet georganiseerd 

door de AACN maar 

zeker wel een bezoek 

waard.

  

Type 44 meeting De 

Meern (13

Deze leuke meeting 

staat bol van de 

mooie Type 44’s.

  

Oldtimerdag 

Appelscha (19

2015)

Jaarlijks evenement 

in Appelscha 

een groot aantal 

voertuigen uit 1900 

tot 1987.

  

ACI taxatiedag Zeist 

(10-10

De ACI clubs hopen 

natuurlijk op veel 

aanmeldingen.

Bekijk deze email in uw browser  

 

Aanstaande 

evenementen 

Oldtimerdag Alphen 

ad Rijn (12-9-2012) 

Niet georganiseerd 

door de AACN maar 

zeker wel een bezoek 

waard. 

Type 44 meeting De 

Meern (13-9-2015) 

Deze leuke meeting 

staat bol van de 

mooie Type 44’s. 

Oldtimerdag 

Appelscha (19-9-

2015) 

Jaarlijks evenement 

in Appelscha  met 

groot aantal 

voertuigen uit 1900 

tot 1987. 

ACI taxatiedag Zeist 

10-2015) 

De ACI clubs hopen 

natuurlijk op veel 

aanmeldingen. 



 

Uit de vroegere jaren (pre-1999) missen we nog wel 

bladen, mocht u nog bladen bezitten uit deze tijd dan 

zouden we deze graag lenen om ze digitaal beschikbaar 

te kunnen maken. Uiteraard krijgt u de bladen 

onbeschadigd weer terug. 

Indien u oude clubbladen bezit en ze beschikbaar wilt 

stellen, neem dan even contact op met Eddy Sloterwijk op 

tc@audiclub.nl 

 

 

   

Koffieklets Stadtlohn 
Graag nodigen wij u  uit om deel te nemen aan 

de koffieklets welke op 8 november gehouden zal 

worden in het Model-, Old- en 

Youngtimermuseum te Stadtlohn, net over de 

grens bij Winterswijk.  

Het Oldtimermuseum omvat 2 etages waar ongeveer 

60 auto’s getoond worden waarvan het grootste 

gedeelte Audi’s en een groot aantal bijzondere 

carrosserieën van de firma’s o.a. Treser, ARTZ en 

Bischofberger. 

 

Voor meer informatie zie de clubwebsite. 

  

 

 

 

Als u altijd al van plan 

was uw voertuig te 

laten taxeren dan is 

dit een uitgelezen 

kans! 

  

Classic Park Edition 

Audi  (11-10-2015) 

Op 11 oktober vindt 

Edition Audi weer 

plaats bij Classic 

Park te Boxtel. Een 

initiatief wat zeker de 

moeite waard is om 

te bezoeken. 

  

Koffieklets Stadtlohn 

(8-11-2015) 

Onder het genot van 

koffie bijkletsen met 

clubleden in een 

omgeving die Audi 

ademt met een old- 

en young-

timermuseum en 

duizenden 

modelauto’s. 

  

Nieuwjaarsmeeting 

2016 (17-1-2016) 

Nog volop zomer 

maar de eerste 

meeting voor het 

nieuwe jaar is reeds 

geregeld. Natuurlijk 

inclusief de 

traditionele veiling.  

 

  



 

   

 

Foto's Cabrio 

toertocht 
Op 30 augustus werd in de omgeving van 

Nieuwegein een toertocht gereden.  

 

Het weer zat ontzettend mee en de opkomst was dik 

voor elkaar! Klik hier voor een foto-impressie en een 

filmpje van de toertocht. 

 

Hartelijk dank aan Els Wijnen en Victor de Vor voor 

de voortreffelijke organisatie!  

 

 

   

Nieuwe R8 exclusief 

verkrijgbaar via 

Audi-Sport dealers 
De nieuwe Audi R8, die in september op de markt komt, 

wordt in Nederland exclusief verkrijgbaar via vier 

officiële Audi Sport-dealers. Onder het nieuwe Audi 

Sport label vallen alle activiteiten rondom Audi’s high-

performance modellen. Naast de R8 staan ook de RS-

versies hier in de spotlights. Audi Sport-dealers zijn 



herkenbaar aan de eigen uitstraling én aan speciaal 

opgeleide medewerkers. 

 

Audi Sport focust volledig op de sportiefste Audi-modellen. 

In ons land komen er Audi Sport-dealers op vier strategische 

locaties: Amsterdam (Audi Centrum Amsterdam), Eindhoven 

(Van den Udenhout), Utrecht (Muntstad Utrecht) en Tilburg 

(Audi Centrum Tilburg). Deze officiële Audi Sport-dealers 

krijgen om te beginnen een geheel eigen uitstraling die 

associaties oproept met de autosportactiviteiten van het 

merk. 

 

De sportieve uitstraling van de Audi Sport-dealers krijgt in de 

showroom een passend vervolg. Daar worden (potentiële) 

klanten volledig ondergedompeld in de wereld van Audi 

Sport. De sportieve topuitvoeringen zoals de R8 en RS-

modellen  staan hier klaar voor proefritten. Daarnaast vinden 

liefhebbers er memorabilia en video’s uit de rijke race-

historie van Audi.  

 

De menselijke factor is echter het belangrijkst. Bij elke Audi 

Sport-dealer worden klanten geholpen door Audi Sport-

experts; gecertificeerde medewerkers die elk sportief model 

tot in de puntjes kennen – niet alleen door intensieve 

trainingen, maar ook door ruime praktijkervaring met deze 

modellen. Daardoor kunnen zij als geen ander adviseren en 

assisteren bij de configuratie, het gebruik én het in 

topconditie houden van de sportiefste Audi’s. Bovendien 

kennen de Audi Sport-experts de weg naar de driving 

experiences van Audi. Hier krijgen eigenaren de kans om 

hun rijvaardigheid naar een nog hoger niveau te brengen én 

het maximale uit hun eigen auto te halen.  

 

Het Audi Sport label en Audi Sport dealerconcept worden 

wereldwijd ingevoerd. De geleidelijke lancering start dit jaar.  
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