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- advies: raadpleeg de technische commissie of één van de specialisten, ook via 
 e-mail. Voor adressen zie pagina 27.
- abonnement op het blad Audi Magazine - opgeven bij de ledenadministratie
- Brezan en Lasaulec: korting bij alle Brezan- en Lasaulec-vestigingen op vertoon 
van de AACN-lidmaatschapskaart.

- adverteren: gratis in het clubblad en op de website. Voor ieder (aanko mend) 
lid is er nu een gebuikersnaam en gebruikerscode gemaakt om op de website 
op de ‘Ledenportal’ te kunnen inloggen. De gebuikersnaam en gebruikerscode 
worden vermeld op de lidmaatschapskaart. Bij verlies van deze kaart kan men 
de gebuikersnaam en gebruikerscode via de website aanvragen. Advertenties 
die op de kopij datum nog op de website staan, komen bij voldoende ruimte 
automatisch in het clubblad. 

- onderdelenservice: voor de Audi 60 en Audi 100 C1 (t/m 1976) kunt u via de AACN 
onderdelenservice diverse onderdelen bestellen. Catalogus: zie www.ak-autoteile.de

 meer info: roelf@audiclub.nl
- De digitale AACN Nieuwsbrief!
 De AACN brengt naast het clubblad een digitale nieuwsbrief uit met o.a. de laatste 
updates over meetings, interessante Audi-links, ACI nieuws enz. Hiervoor heeft de 
AACN uw e-mailadres nodig. Als deze nieuwsbrief niet ontvangt, stuur dan een 
mailtje aan secretariaat@audiclub.nl onder vermelding van uw lidnummer.

clubblad
Dit clubblad verschijnt zes keer per jaar 
omstreeks elke eerste van de even maanden. 
Het clubblad is voor leden, ereleden, 
donateurs van de AACN en adverteerders 
gratis. Abonnement € 25,- per jaar, losse 
nummers € 5,- per stuk, oude nummers € 5,- 
per stuk, indien nog voorradig. Nabestelling 
van oude  num mers richten aan de 
administratie. Verzending tegen portokosten.

eindredactie, vormgeving en layout
Tom Nas

redactie-adres
AACN, Kruisenkstraat 36, 6971 BC  Brummen. 
e-mail: clubblad@audiclub.nl

druk en verzending
Hilarius, Brummen
Binderij BrinkOmega, Houten

advertentietarieven
formaat  p.pl   p.jr  
1/6 pagina  € 18,- € 90,- 
1/3 pagina  € 30,- € 150,-
1/2 pagina  € 36,- € 180,-
1/1 pagina  € 60,- € 300,-

Audimarkt is een vraag en aanbod-rubriek voor 
AACN-leden. Adverteren hierin is voor leden van 
Audi- en aan verwante clubs gratis. Voor derden 
kost elke plaatsing € 10, incl. bewijs nummer. 
Opgave aan het secretariaat, bij voorkeur via 
email, secretariaat@audiclub.nl. Betaling vooraf 
op rek.nr. NL15 INGB 0006234522, tnv AACN, 
Brummen. Houd bij opgave en betaling rekening 
met een verwerkings termijn van minimaal 3 
weken vooraf gaande aan de verschijning van het 
clubblad. 
Adverteren kan ook op de web site, kijk daarvoor 
op www.audiclub.nl. 

Artikelen uit dit blad mogen door zuster-
verenigingen geheel of deels worden 
overgenomen, mits de bron wordt ver meld. 
In andere gevallen is over name alleen 
toegestaan met schriftelijke toestem ming van 
de redactie.

club 
De Algemene Audi Club Nederland (AACN) 
is bij notariële akte opgericht op 1 januari 
1986. KvK Veluwe/Twente nr. 40075814.

Sinds november 2002 is de Audi 100 Coupé S 

Club Nederland (ACCN) samengegaan met 

de AACN. De AACN houdt de naam van 

deze club in stand.

Tot lid van de vereniging worden toegelaten 
eigenaren van voertuigen van het merk 
Audi en Auto Union-veteranen als Horch, 
DKW, Wanderer en NSU, ongeacht type of 
bouwjaar.

contributie
Lidmaatschap (per jaar) € 40,-
Inschrijfgeld (eenmalig) € 7,-
Donateurs zijn zij die de club financieel 
steunen met een bijdrage van minimaal 
€ 25,-per jaar.

ereleden
-Dr. H. Ulmer, als directeur van
 de Auto Union GmbH 
-A.G.A.L. Platvoet 
-R.M. de Haan

secretariaat en correspondentieadres
AACN, Kruisenkstraat 36, 6971 BC Brummen
Tel: 0575-562041 (18.00-20.00 uur)

website
http://www.audiclub.nl

facebook beheer
https://www.facebook.com/
groups/379922395398710/
825 Trudie Maas
544 Willem Sloterwijk

fotograaf

1059 Davy Groot

commissies
kascommissie
Gert-Jan van Mil
Chris Okkema 
Reserve: John Mol

evenementencommissie
1058 Pascal Crutzen (vrz.)
1319 Jetze de Vries
872 Michel Hofs
1237 Sytze de Boer

techniekcommissie
543 Eddy Sloterwijk (vrz.)
548 Pieter Varekamp
291 Harm Nienhuis
022 Roelf de Haan
559 Marius Hijkoop

Contactpersoon Fehac
543 Eddy Sloterwijk
tc@audiclub.nl

websitecommissie
543 Eddy Sloterwijk (vrz.)
780 Tom Nas
781 Jeroen Bruintjes
1374 Ben Bruinsma
1545 Els Wijnen

bestuur
Egid Pinckaers
Thijsselaan 121
4102 KV Culemborg
(06) 22 52 22 47
(voorzitter ad interim)
voorzitter@audiclub.nl

Gert-Jan Lenderink
Kruisenkstraat 36
6971 BC Brummen
(06) 81 42 38 96
(secretaris, ledenadmin.
secretariaat@audiclub.nl

Eddy Sloterwijk
Auke Piersstrjitte 1
8525 GE Langweer
(06) 53 71 74 55
(technische commissie)
tc@audiclub.nl

Caspar de Lint
Koedijk 15 
7241 CL Lochem 
(06) 48 47 90 12
(public relations)
pr@audiclub.nl

Erik Bongaerts
Lijsterbesstraat 14
6101 KL Echt
(06) 14 56 46 58
(penningmeester)
penningmeester@audiclub.nl

Pascal Crutzen
Rozenstraat 4
6101 NB Echt 
(06) 20 49 42 97
(evenementen)
ec@audiclub.nl
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Van de voorzitter

• Juli en augustus, de traditionele vakantiemaanden. Hoewel onze eigen vakantie al is geweest, komt er toch iets van 
het vakantiegevoel langs. In de spits afnemende files, daarbuiten toenemend recreatieverkeer, op de dijkjes in de buurt 
veel fietsers en motorrijders, in de historische dorpskernen volle terrasjes, veel verlaten woningen en daarmee grote 
rust in de straten om ons heen.

Deze periode van het jaar is voor velen een 
relaxte: even los van de dagelijkse sleur, 
dingen ondernemen die je leuk en prettig 
vindt, thuis, in binnen- of in buitenland. 
Vliegen, fietsen, met de auto. Hotel, appar-
tement, tent of caravan of gewoon thuis.
Ook is het oldtimer seizoen weer open. 
Voor veel clubleden dan ook de tijd om 
optimaal van de Audi te genieten. Zeker de 
oudjes komen met mooi weer massaal uit 
de stalling.  
Het is een feest om zomaar onverwacht 
een fraaie oldtimer voorbij te zien komen 
of zelfs een hele optocht wanneer er weer 
ergens een toertocht is uitgezet. Het wordt 
allemaal natuurlijk nog mooier wanneer 
een fraai exemplaar uit de historie van Audi 
in beeld komt.
In dat verband wil ik jullie graag wijzen 
op twee evenementen waarin de oldti-
mers de hoofdrol spelen: Audi Oldtimer & 
Youngtimer Meeting “Alles voor de A”, op 
3 september in de Meern en de 35ste Old-
timerdag Alphen a/d Rijn op 16 september 
aanstaande. Elders in dit clubblad leest u 
hierover meer.

Voor nu wens ik iedereen een ontspannen 
en gezonde vakantietijd. Tot in september!

Egid Pinckaers
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Nieuwe leden & 
nieuwe Audi’s

Aanleveren van foto’s

Wie een foto aanlevert voor plaatsing op de clubsite en/of in het clubblad wordt verzocht om 
in de bestandsnaam het lidnummer te verwerken. Met name voor het clubblad kost het voor 
elke uitgave veel zoekwerk om er achter te komen wie de foto met als naam ‘audi.jpg’ heeft 
aangeleverd. Bij voorbaat hartelijk dank!

1846 GA Linthorst
Patersweg 9 
7615 NH  Harbrinkhoek
gerco.linthorst@gmail.com
06-20708705
Audi 100 LS 60-YA-77 1973 groen

1847 WS Doetjes
Scheldestraat 73
9406 PG  Assen
wsdtjs@hotmail.com
06-48430278 
Audi 80 30-GS-73 1975 groen 

1848 WJ Meupelenberg
Oldenzaalsestraat 211a 
7557 GK  Hengelo
wouter1506@live.nl
074-8750274

1849 Th.C.H Jansen
Johan Graaf van Hornestraat 9 
5361 KX  Grave
theodoruscornelisjansen@gmail.com 
06-46398337
Audi 100 FB-VV-56 1992 zwart 

1850 JJW van den Heuvel
Wilhelminalaan 82 A 
5541 CZ  Reusel
jouri.heuvel@outlook.com
06-11644931
Audi A3 8L 23-JN-BR  2002 zwart  

1851 M van der Klis
Spacelab 1 
3824 MR  Amersfoort
m.vanderklis@xa.nl
033-4545050
Audi RS2 78-TZ-ZG 1994 Ocruun 

1852 VL Bosch
Kadijk 1
4693 RH  Poortvliet
vincentbosch@live.nl
06-31974884 
Audi A4 9-KDP-97 2013 bruin

1853 T Taihuttu
Watersnip 50 
8271 GR  IJsselmuiden 
rian.taihuttu@gmail.com
038-3311168
Audi A6 11-PR-SL 2004 zwart 

1854 J Ridderbusch
Kromme Elleboog 6 
9649 HC  Muntendam
ajr@solcon.nl
06-12953411
Audi A4 Avant 96-SX-SN 2007 grijs  

1855 BAAJ de Lorijn
Vellegendijk 2 
7122 PE  Aalten
bendelorijn@hotmail.com 
06-46355993
Audi A4 Cabrio quattro V6 05-SK-VP 2005 zwart

1856 R Klompstra
Carel van Manderstraat 35
8932 HH  Leeuwarden
richard_klompstra@live.nl
06-23449220
Audi A4 NR-XS-23 1996 groen 

1857 P Kranenborg
Buitensingel 28
9934 GB  Delfzijl
p.kranenborg@home.nl
06-51122765 
Audi A6 2.4 54-HB-PT 1997 blauw 

1858 A Jongerius 
Noordweg 28
3704 GN  Zeist
a.j.zeist1@casema.nl
030-8899240
Audi A6 2.4 GT-519-N groen

1859 M Borst
De Steiger 176a
1351 AS  Almere
marcoborst@gmail.com
06-23327698
Audi 100 CC 81-25-LX 1998 rood  
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Evenementenkalender 
2017
2 september
ACI Taxatiedag
Zeist

3 september
Audi Old & Youngtimermeeting “Alles voor 
de A” De Meern

16 september
Oldtimerdag Alphen aan de Rijn
Alphen aan de Rijn

30 september
Audi meets Porsche
Heteren

21 oktober
Koffieklets “Engines, Cars, Cola and Coins”
Sint Jacobiparochie

10-13 mei 2018
Coupé S treffen
Eiland van Maurik

• Op 2 september 2017 wordt door de NSU club de jaarlijkse taxatiedag georganiseerd. Bij de vorige edities waren ook 
de andere de Audi gerelateerde clubs uitgenodigd die zich binnen de ACI hebben verenigd. Dit zorgde voor nog meer 
gezelligheid en een nog grotere keur aan voertuigen om te bewonderen en over te praten. Mede door deze positieve 
ervaring wil ik hierbij ook dit jaar, naast de NSU club, wederom de Algemene Audi club, Audi sport club en DKW club 
van harte uitnodigen.

Uitnodiging Taxatiedag 
2 september

Deze dag zal plaatsvinden op dezelfde 
locatie als vorig jaar, bij Aalberts koeriers 
in de hal. Het  adres van Aalberts koeriers 
is Huis Ter Heideweg 9, 3705 MA, Zeist.
Vanaf 9:30 bent u van harte welkom. 
De eindtijd wordt door de gezelligheid 
bepaald.

De taxateur die deze dag aanwezig is, is de 
heer Pisa van Ataxaties. De taxateur van 
Ataxaties is een in Nederland beëdigde 
taxateur (www.ataxaties.nl). De taxateur is 
aangesloten bij: Federatie van taxateurs 
(TMV), Stichting SKO, Stichting VRT en 
FEHAC. Het is mogelijk door hem uw auto, 
motor, scooter of brommer van het merk 
NSU, DKW of Audi te laten taxeren.
Voor taxatie dient u uiteraard het voertuig 

mee te nemen, maar ook het kenteken-
bewijs, een geldig APK-rapport en even-
tueel een restauratie-verslag met foto’s. 
Daarnaast wordt u gevraagd vooraf een 
formulier in te vullen met algemene voer-
tuiggegevens. Dit formulier krijgt u van mij 
toegezonden bij het aanmelden en dient u 
mee te nemen naar de taxatiedag.
Er zal worden getaxeerd volgens conform 
artikel 7:960 Burgelijk Wetboek. De prijs is 
90 euro (incl. btw) per object, waarbij een 
ingevuld formulier aanwezig is met alge-
mene voertuigegevens. Dit bedrag dient 
ter plaatse te worden voldaan.

Het is ook mogelijk een voertuig van een 
ander merk te laten taxeren, maar NSU’s, 
DKW’s en Audi’s hebben uiteraard wel 
voorrang. Zoals ieder jaar streven we naar 
minimaal 10 voertuigen die op deze dag 
worden getaxeerd.

Om deze dag te laten slagen, zijn er uiter-
aard voertuigen nodig voor taxatie. Alleen 
doordat er leden komen met voertuigen 
kan het een geslaagde en gezellige dag 
worden. Maar ook als je geen voertuig hebt 
ter taxatie ben je van harte welkom met of 
zonder klassiek voertuig.

Koffie en drankjes zijn aanwezig, voor 
drankjes (frisdrank of een biertje) wordt 
een kleine bijdrage gevraagd. Voor lunch 
dient u zelf te zorgen. In die zin is het een 
echte koffieklets.
Tegelijkertijd is het ook mogelijk van de 
gelegenheid gebruik te maken om andere 
leden blij te maken met de onderdelen die 
bij u wellicht liggen te verstoffen.

Kom je enkel voor de gezelligheid en weet 
je dat nu al, laat het alsjeblieft ook weten, 
dan kan ik een inschatting maken van het 
aantal te verwachten mensen. Spontaan 
gezellig langskomen kan uiteraard ook 
altijd.

Voor de taxaties dien je je aan te melden 
voor 24 augustus bij Bas de Bont, via 
debont@nsu.nl of telefonisch op 015-
8804986. Laat ook even weten als je komt 
met onderdelen vanwege de ruimte.
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Uitnodiging ‘Alles voor de A‘ 

• In navolging van de zeer geslaagde 2016 
editie wordt ‘Alles voor de A’ ook in 2017 
weer georganiseerd door clublid Marc 
 Dingemans.

‘Alles voor de A’ is bedoeld voor iedereen 
met een old-/youngtimer Audi zonder de 
‘moderne’ type-aanduiding.
Heb je een Audi 50, 60, 75, 80, 90, 100, 200, 
V8, Coupé, Cabriolet, quattro of Sport quat-
tro? Kom gezellig langs!

De insteek zal uiteraard weer het zelfde 
zijn als vorig jaar: laagdrempelig, gratis, 
ongedwongen en zonder verplichtin-
gen gezellig bijpraten en elkaars auto’s 
 bekijken.

Hier krijg je een impressie van vorig jaar.

Er is een Starbucks, Burger King en restau-
rant voor de inwendige mens. Consump-
ties en maaltijden zijn voor eigen rekening. 
Natuurlijk zijn ook bezoekers en Audi-lief-
hebbers van harte welkom!

Datum: 3 september 2017
Locatie: parkeerplaats Autogrill De Meern 
(voorheen AC De Meern), 
Meerndijk 59 - De Meern
 
Aanmelden is niet verplicht maar heeft wel 
de voorkeur. We hebben dan een schatting 
van de opkomst. Bij aanmelding graag uw 
naam en eventueel het type auto waarmee 
u komt vermelden.
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Uitnodiging deelname 
 Oldtimerdag Alphen a/d Rijn

Op 16 september 2017 zijn we door het 
bestuur van de oldtimerdag weer uitgeno-
digd om met onze club daar aanwezig te 
zijn.
Uiteraard zijn wij wel op zoek naar 
klassieke Audi’s voor dit prachtige evene-
ment. Deze keer wordt het 35-jarig jubi-
leum zeer groots gevierd en staat het hele 
centrum in het teken van de klassiekers. 
Daarom hopen we deze keer op een grote 
opkomst vanuit de club. We weten dat we 
heel veel mooie klassieke Audi’s in onze 
club hebben, dus we hopen dat jullie met 
ons dit mooie feest mee willen vieren.
Opgeven kan nu al zodat we een aparte 
plaats toegewezen krijgen om bij elkaar 
te kunnen staan. We hopen op een mooie 
opkomst!

Jullie kunnen ons na 18.00 uur bellen op 
0172-607476 voor opgave of meer informa-
tie. Voor een ontbijt wordt gezorgd. Het 
inschrijfbedrag voor deelname is e 12,50. 
Toegang als toeschouwer is gratis.
Meer informatie over de dag en de exacte 
locatie is te vinden op de website van de 
Oldtimerdag. www.oldtimerdagalphen-
aandenrijn.nl
 
Jetze en Netty de Vries
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• Op 30 september worden we enthousiast ontvangen door de eigenaars van ’s-Werelds eerste Porsche Classic Centre te Heteren. Vanaf 10.30 
zijn we welkom om van tientallen oude en nieuwe juweeltjes uit Stuttgart te bewonderen.

Uitnodiging Audiclub 
meets Porsche

dus ook het maximum aantal beschikbare 
plekken.
Wij verzoeken u de clubpas 2017 mee te 
nemen, deze heeft u nodig voor de rondlei-
ding en de catering. 

Adres
Porsche Classic Centre Gelderland
Ressenerbroek 2
6666 MR Heteren

Na ontvangst zal er een rondleiding door 
de imposante collectie woden verzorgd. 
Aangezien de eigenaar ook een fervent 
Audi-liefhebber is, staan daar ook zeer 
bijzondere Audi’s tussen.
Rond het middaguur zal er op de parkeer-
plaats gratis gebruik gemaakt kunnen 
worden van een mobiele cateringwagen.

Voor dit evenement is aanmelden via de 
website verplicht. Er kunnen maximaal 
100 personen rondgeleid worden, dit is 
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37e Int. Audi 100 Coupé S Treffen, 
Maurik - 10 t/m 13 mei 2018

“Het is één grote familie waar je altijd 
welkom bent en dat je met een andere auto 
komt dan met een Audi, maakt al helemaal 
niets uit. Wij vonden deze dagen erg leuk en 
erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar” 

– Gerjan Noteboom

• Altijd in om wat historie of dieselolielucht te snuiven? Dan is de koffieklets (of beter Colaklets in dit geval) die op 21 oktober georganiseerd 
wordt bij Meijer Motoren Museum en Cars, Cola & Coins een absolute must!

Uitnodiging Koffieklets

De dag zal beginnen bij Meijer Motoren 
Museum in Sint Jacobiparochie. Oprichter 
Sjoerd Meijer is zijn hele leven gefasci-
neerd door machines. In de machinefabriek 
staat een loods vol met oude stationaire 
motoren en andere draaiende apparaten. 
Alle machines zijn opgeknapt en functio-
neren weer als vanouds. De oudste motor 
is een Loog Landaal petroleumvergasser 
motor, bouwjaar 1899! Het is de geur van 
dieselolie, vermengd met het geluid van 
zwoegende en stampende motoren die het 
hart van de ware machineliefhebber in Me-
ijer Motorenmuseum sneller laat kloppen.
De dag vindt zijn vervolg bij Cars. Cola and 

Coins, eveneens in Sint Jacobiparochie 
(slechts 700 m verder). Hier waant u zich in 
het Amerika uit de jaren ‘40, ‘50, ‘60 en ‘70 
met o.a. meer dan 85 Amerikaanse klas-
siekers (American classic (muscle) cars) 
(1940-1974)
Coca-Cola, 7-up en Pepsi frisdrankmachi-
nes uit de jaren ’50.
Coca-Cola collectables (500 +)
Moderne kunst, beelden, gouden platen 
etc. gerelateerd aan de jaren ’50 en ’60 US.
Flipperkasten, Neons, Jukeboxen, Marilyn 
Monroe, Elvis Presley, Betty Boop
En nog veel meer

Toegang tot de museums en koffie met 
gebak zijn kosteloos. De aangeboden lunch 
is voor eigen rekening. Opgeven kan alleen 
via de website (eerst inloggen dan via eve-
nementen naar het juiste evenement).

Adressen
Meijer Museum
Oudebildtdijk 894
Sint Jacobiparochie

Cars, Cola & Coins
Oudebildtdijk 906
St. Jacobiparochie

• 10 tot 13 mei zal op ‘t Eiland van Maurik voor de 37e keer het Audi 100 Coupé S Treffen 
georganiseerd worden door het Coupé S Team van de AACN.

We hebben voor deze gelegenheid op 
vakantiepark Eiland van Maurik een aantal 
bungalows, safaritenten en een camping 
geregeld bij de haven. In november zal het 
organisatieteam komen met de inschrijf-
formulieren en een programma dus schrijf 
het alvast in je agenda, we zouden het 
super vinden als we met een groot aantal 
Nederlandse leden zijn!

Tot volgend jaar
Michel Hofs, Peter Spaan, Eef van Wijk en 
Trudie Maas
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• Donderdagochtend zijn we vanuit ons 2e huis in Sarroux vertrokken richting de trefplaats 
samen met Mick en Wil Maas na eerst een zeer indrukwekkend bezoek gebracht te hebben 
aan Oradour sur Glane wat op de route lag.

Verslag 36e Audi 100 Coupé S 
Treffen 25-28 mei in Faverolles 

Het was snikheet, prachtig weer om te 
rijden dus we hebben de weg binnendoor 
genomen en waren toch nog op tijd op de 
camping.

Aldaar kregen we de sleutel van ons spik-
splinternieuwe chalet. Snel het bier in de 
koelkast en naar buiten om oude en nieuwe 
vrienden te begroeten. De locatie was 
prachtig, we stonden aan de voorkant van 
een internationaal laantje, Gerjan naast ons, 
Fransen, Zwitsers en Duitsers achter ons.

‘s Avonds was er een koud buffet, lek-
ker buiten eten met elkaar. De Hollandse 
kolonie had een zeer grote tafel bezet en 
daar was het heel erg gezellig om elkaar 
allemaal weer te zien.

Vrijdag, weer snikheet, vertrokken we om 
10 uur richting de rondvaartboot die ons 
een mooie tocht voorschotelde over de 
Cher. Prachtig om Chateau de Chenonceau 
te bewonderen zo boven het water!

Na deze heerlijk verkoelende vaartocht zijn 
we doorgereden naar Amboise waar we 
via de VIP-ingang door een park mochten 

rijden richting een groot grasveld voor 
Le Clos Lucé, het kasteel waar Leonardo 
da Vinci zijn laatste jaren heeft gesleten. 
Wat een prachtige plek was dit! Een van 
de onderdelen voor de Coupé Spelen van 
zaterdag was het beantwoorden van een 
aantal vragen waarvoor de antwoorden in 
het kasteel te vinden waren.

Na een picknick en een gezellige middag in 
het kasteel en in de schaduw zijn we door-
gereden richting het restaurant. Heerlijk 
koel in een berg. Een echte Franse maaltijd 
incl. canard, top gegeten, supergezellig en 
een prachtige locatie!

Zaterdag 10 uur stond iedereen alweer 
klaar voor een ritje richting een lokale wijn-
producent genaamd Monmousseau. Prach-
tig om al die flessen te zien rusten om 
tot een goed wijntje te komen. Uiteraard 
ff lekker shoppen en 12 flessen Touraine 
rijker! helaas is de helft van mijn witte wijn 
alweer beland in de glasbak, leeg wel te 
verstaan.

Op de terugweg kwamen we honderden 
Honda Goldwings tegen die met luid kabaal, 

Tekst: Trudie Maas, foto’s: Gerjan Noteboom

zeer carnavalesk gekleed en zonder tussen-
pozen op de weg reden. Het was een flinke 
job om ertussen te komen maar prachtig 
om te zien. Ook zij hadden een treffen.

Na een lekkere lunch zijn we terug gegaan 
waar de Coupé Spelen waren, waar we 
nog steeds vechten om de meest lelijke 
wisselbeker die er is. Sinds zeer lang is die 
beker ieder jaar wel in een ander land te 
vinden. De spelen waren weer hilarisch. 
Naast Jeu de Boule waren er nog diverse 
andere spelen, ons team zoals gewoonlijk 
zeer fanatiek, heeft helaas niet gewonnen. 
Wij werden derde.

In de avond hadden we ons galgenmaal 
in wederom een grot restaurant. Lekker 
koel maar deze was wel erg groot, formaat 
vreetschuur vol met mensen. Maar… weer 
goed gegeten, gezellig gekletst.

Na afscheid genomen te hebben van onze 
vrienden uit Frankrijk, Duitsland, Oosten-
rijk, Zwitserland, Engeland en Zweden ging 
iedereen op tijd z’n chalet/tent in om de 
volgende ochtend weer op tijd te vertrek-
ken richting huis.
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Wat feiten op een rijtje
130 deelnemers uit 7 landen
60 auto’s - 30 Coupé S, 12 limousines en 18 
andere soorten
Onze groep bestond uit 9 auto’s, 16 volwas-
senen en 4 kindjes

Toekomstige Audi 100 Coupé S Treffens
2018 Nederland
2019 Duitsland
2020 Zwitserland
2021 Zweden
2022 Engeland
2023 Frankrijk
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• Inmiddels is de Audi 100 S uit 1971 al een aantal jaar in mijn bezit. Van het fenomeen “Audi 
100 Coupe S Treffen” had ik al wel eens gehoord, maar nog nooit aan één deelgenomen. Is dit 
niet een heel vast groepje, die elk jaar een ander bezoekt, vroeg ik mij dan wel eens af. Is dit 
wel iets voor ons als gezin? Zijn de sedans überhaupt welkom?

Mijn eerste “Internationale 
Coupé S treffen”

Tekst: GFerjan Noteboom, foto’s: Gerjan Noteboom en Mirjam de Boer

Ik had door de jaren heen best wat vragen 
hierover in mijn hoofd zitten en elk jaar 
als er weer een uitnodiging op de mat lag 
dacht ik, hier moet ik eigenlijk heen!

Toen eind 2016 naderde, lag er weer een 
uitnodiging van het treffen op de mat en 
mijn vrouw had al eens keer door laten 
schemeren om op vakantie te willen naar 
Frankrijk. Ze had al een camping en al 
uitgezocht. Op het moment dat ik de uit-
nodiging van het treffen las en het tot mij 
doordrong dat het in 2017 in Frankrijk zou 
zijn dacht ik direct, hier zouden we ook een 
vakantie van kunnen maken. Het treffen 
zou maar een half uur rijden zijn van waar 
mijn vrouw een camping had gevonden. 
Totdat we allebei ineens met het idee kwa-
men, we kunnen ook naar de camping van 
het treffen gaan? De reservering ingevuld 
en deze naar de Franse Audi Club gestuurd.

Dan restte nog de vraag, zullen we met de 
Audi 100 gaan of nemen we de Volkswa-
gen Golf mee? Na veel wikken en wegen 
hebben we toch maar besloten om met de 
Volkswagen Golf te gaan. Onze zoon van 
twee mag dan ook wel een beetje comfort 
hebben. 
Zullen ze ons nu niet raar aankijken dat wij 
met een Volkswagen Golf komen? Straks 
zijn de wij de enige met een ‘normale’ auto.

Op de dag dat het treffen begon dwaalde 
ik nog steeds met een aantal vragen rond. 
Maar nadat we steeds meer mensen 
spraken op het treffen werden steeds meer 
vragen beantwoord.

Het is één grote familie waar je altijd wel-
kom bent en dat je met een andere auto 
komt dan met een Audi, maakt al helemaal 
niets uit. Wij vonden deze dagen erg leuk 
en erg gezellig en zeker voor herhaling 
vatbaar.

Tot volgend jaar!
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Audi 100 C1 Event 2018
• Zoals in het vorige clubblad te lezen was, ben ik met mijn
Audi 100 type C1 niet alleen lid bij onze club, maar ben ik ook op
zoek naar C1-eigenaren in Nederland, die geen lid zijn van de AACN. 

De AACN kent 46 clubleden met een C1, 
dus het type F104 en F105, maar in
Nederland heb ik inmiddels nog 207 bij 
de RDW geregistreerde wagens gevonden 
waarvan 55 wagens van clubleden zijn en 
33 van niet clubleden.
De overige wagens zijn nog niet traceer-
baar.
Via de Facebook-groep Audi 100 F104/F105 
is er ook contact met een aantal van deze 
eigenaren en ook buiten Nederland. De 
behoefte aan een AACN-lidmaatschap is er 
niet echt, maar men zou elkaar best eens
willen ontmoeten. Daarom is het idee 

geopperd om een Audi 100 C1 Event te 
organiseren.

Dat idee kreeg een mooie impuls tijdens de 
deelname aan het 36e Internationale Audi 
100 Coupé S Treffen dit jaar in Frankrijk en 
het Youngtimer Event 2017 in Doetinchem. 
Waarom geen koppeling tussen het
Audi 100 C1 Event en het 37e Internationale 
Audi 100 Coupé S Treffen in Nederland?
In welke vorm komt nog aan de orde, maar 
het ziet er naar uit dat het gaat lukken!

Mocht u nog iemand kennen met een Audi 

100 C1? Stuur even je gegevens naar mij, 
gerjan@noteboom.net, zodat ik mijn regis-
ter verder kan aanvullen.
Ook foto’s van Nederlandse 100 C1 zijn 
welkom.

Gerjan Noteboom,
(mede namens Albert Platvoet)
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Camp Allroad 2017

Op donderdag haalde Mart mij op bij mijn 
werk aan de Zuidas in Amsterdam, samen 
zijn we zo naar mijn huis gereden. De file 
Amsterdam uit over de A1 vond hij net zo 
erg als die in Londen waar hij jaren had 
gewerkt. ’s Avonds nog even onze auto’s 
schoon gemaakt, want je wilt natuurlijk 
goed voor de dag komen.
Vrijdagochtend vroeg vertrokken we uit 
Lochem. Lekker binnendoor om zo de A31 
op te steken en voor de spits door het 
Ruhrgebied heen te zijn. Ondanks de af en 
toe stevige regen verliep de reis lekker vlot. 
Allebei hebben we de 3.0TDI onder de klep 
dus als we vrij baan hadden reden we ook 
het bekende duitse Autobahn-tempo.
Het eerste onderdeel van Camp Allroad 
was de rondleiding in Neckarsulm. Yves, de 
organisator en drijvende kracht achter de 
meeting had voor elkaar gekregen dat we 
pal voor het Audi Forum konden parkeren. 
De rondleiding was ook super verzorgd. 
Daarna hebben we met alle deelnemers (28 
auto’s) genoten van een goed Beiers biertje 

• Deze editie was mijn eerste internationale Audi meeting. Het idee is uit de States komen 
overwaaien. Daar heeft het Allroad-model een fanatieke aanhang. Alleen is na de C5 de A6 All-
road niet meer geleverd. Wel de A4 Allroad. Ik had afgesproken om met Mart Braint, een Britse 
Allroad-kennis die ik op FB had leren kennen, samen op te rijden naar Neckarsulm. 

en eten in het Brauhaus. De atmosfeer 
was bijzonder ontspannen en vriendelijk 
ondanks de verschillende nationaliteiten 
(NL, D, UK, A). Die avond ben ik als een blok 
in slaap gevallen om op tijd voor de toerrit 
van Neckarsulm naar Ingolstadt weer fit te 
zijn.

Strak om 08:00 werd er van het Audi 
Forum-parkeerterrein vertrokken. Geluk-
kig was het weer nu een stuk zonniger dan 
vrijdag. Ik heb het grootste gedeelte van 
de rit met mijn zonnedak maximaal open 
gereden. Een genot om met zoveel mooie 
auto’s samen onderweg te zijn. Tijdens 
de lunch op de burcht Hohenzollern was 
het strakblauw. We konden daar parkeren 
op de binnenplaats waar alle deelnemers 
prachtig in de zon stonden. Met uitzicht op 
onze auto’s hebben we buiten gelunched 
en weer genoten van de Beierse keuken.
Hierna ging de rit door via een mooie lan-
delijke route naar Ingolstadt. Hier werden 
we door Simon Meier van Audi Tradition 

ontvangen. Ook hier konden alle deelne-
mers parkeren op het piazza voor het Audi-
Forum. Hier konden we ons uitleven om de 
mooiste foto’s te maken en van onze auto’s 
te genieten. Voor deze gelegenheid was 
er een C5 Allroad die gebruikt is voor een 
videoclip in het museum in de paternoster 
neergezet (zoek op youtube naar “ski to the 
max”) voor ons was er een speciale rondlei-
ding geboekt voor het museum. Persoonlijk 
vond ik de tentoonstelling over de Wankel-
motor erg leuk. Dit blijf ik een fascinerend 
stuk techniek vinden.

Hierna was het programma afgelopen en 
is er door de deelnemers nog gezamenlijk 
gegeten. Helaas moest ik toen al afhaken, 
vanwege verplichtingen thuis moest ik op 
zondag vroeg thuis zijn. Maar met een lege 
Autobahn op zaterdagavond was dat geen 
straf.

De planning is om deze meeting over twee 
jaar weer te organiseren.

Tekst en foto’s: Caspar de Lint
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Audiclub wederom present 
op het Youngtimer Event

• We zijn als Audiclub al een tijdje bezig met onszelf presenteren om 
zo meer bekendheid te krijgen, en natuurlijk meer leden te trekken. 
Vorig jaar zijn we voor de eerste keer naar het Youngtimer Event 
(toen nog bij Classic Park in Boxtel) getrokken met een clubstand. 
Dit smaakte naar meer dus dit jaar hebben we weer een plekje gere-
serveerd voor een presentatie van de club.

We mogen ons gelukkig prijzen met veel 
actieve aanhang, dus 9 auto’s bij elkaar 
krijgen was ook dit jaar weer een fluitje van 
een cent. Zet er een tentje bij met een ta-
feltje en wat promotiemateriaal en je stand 
is klaar. Mooi weer: check! De volgende 
auto’s met daarin de trotse eigenaars 
kwamen zoals afgesproken netjes voor 10 
uur in Doetinchem op de nieuwe locatie 
aanrijden en de stand was met vereende 
krachten binnen de kortste keren gereed. 
In volgorde van bouwjaren waren dit de 
deelnemers:
2x Audi 100 C1 
1x Audi 100 CS quattro Avant 
1x Audi urquattro 
2x Audi 90 quattro 
1x Audi Cabriolet 
1x Audi RS2 
1x Audi A2
Aangekomen met 2 auto’s ging Willem met 
de Cabrio naar de clubstand, en ik mocht 
doorrijden met onze witte 80 quattro naar 
het concours d’elegance. We hadden 
gemeend onze trots hiervoor in te schrij-
ven. Alle concours-auto’s (9 stuks) werden 
binnen neergezet in het kassencomplex, 
en eerlijk gezegd zakte de moed me wel 
een beetje in de schoenen. De ene na de 
andere concoursauto kwam binnen en het 
waren stuk voor stuk pareltjes. Zo noem ik 
een prachtige VW Scirocco, maar ook een 
Rover 3500 Vanden Plas en een zeer fraaie 
BMW M3. Zelfs een prachtige Honda CRX 
(nooit gedacht dat ik mezelf dat nog eens 
hoor zeggen) en niet te vergeten de schitte-
rende Audi RS2 van mede clublid Johannes 
Tigchelaar. Dit zou een flinke kluif worden. 
 
De jurering zou ’s middags gedaan worden, 
dus eerst de focus maar even op de club-
stand. Het tentje was geen overbodige luxe 
want de temperaturen zouden ’s middags 
oplopen tot een flinke 29 graden. Men had 
een podium neergezet waar de binnenko-
mende auto’s op geshowd werden met een 
iets te joviale mevrouw van de regionale 
omroep die zonder enige gêne en ken-
nis van zaken de boel aan elkaar praatte. 
De clubparking was helaas wat achteraf 
gesitueerd waardoor de aanloop wat tegen 
viel. Toch hebben we nog een nieuw lid 
mogen verwelkomen, dus de dag was wel 
weer geslaagd. Elk lid is er eentje nietwaar? 
Eigenlijk was het te warm om fatsoenlijk 
door het kassencomplex te lopen dus het 
bedrijvenpaviljoen met de sponsors en de 
hoek met DTM-iconen heb ik wat vluchtig 
bekeken.  
Rond 3 uur ’s middags was het dan tijd 

voor de prijsuitreiking van het concours 
d’elegance. Op een fraaie 3e plaats ein-
digde de VW Scirocco. Dan de nummer 
2. Het verhaal van de jury klopte precies 
met het verhaal van onze restauratie, dus 
we stonden al in de startblokken om de 
2e prijs op te gaan halen. Het bleek toch 
de Honda CRX te zijn. Hmmm, spannend! 
Als winnaar had ik persoonlijk de BMW M3 
verwacht, maar die viel buiten de prijzen. 
And the winner is: onze Audi 80 quattro! 
De jury gaf aan dat de liefde die in de auto 
gestopt is de doorslag gaf. Wie ben ik om 
dat tegen te spreken? Snel naar de iets te 
joviale mevrouw om een paar natte zoenen 
in ontvangst te nemen, en een mooie 
bokaal van organisator Alberto Radstake 

in de handen geduwd te krijgen. Uiteraard 
nog even voor de microfoon een praatje en 
daarna de bloedhete kas in om samen met 
ons trots en de bokaal op de foto te gaan. 
Tijd voor een ijsje! We zijn ons te buiten 
gegaan aan een bakje roomijs om de over-
winning te vieren.
Gelukkig werd het daarna wat koeler en 
het begon zowaar lichtjes te regenen. Een 
welkome verfrissing op deze hete dag. Een 
goed moment om de clubstand weer op te 
ruimen en de thuisreis weer aan te vangen. 
Graag wil ik alle aanwezige clubleden 
bedanken voor de aanwezigheid en wat mij 
betreft is de clubstand weer voor herhaling 
vatbaar volgend jaar. 

Tekst en foto’s: Eddy Sloterwijk
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Jan Los & Leon Nuvelstijn Auto’s - Stegerensallee 1a/b - 7701PJ Dedemsvaart - 0523-610491 
 

www.janlosautos.nl - info@janlosautos.nl | www.nuvelstijnautos.nl - info@nuvelstijnautos.nl 
 

Jan Los & Leon Nuvelstijn Auto’s is een trefpunt voor Audiliefhebbers.  
We zijn ruim 20 jaar gespecialiseerd in dit merk en dat vertaalt zich in  

een eersteklas service, dankzij ruime ervaring en passie voor het merk.  
Naast onderhoud en reparatie verkopen wij auto’s en onderdelen.  

Kortom, uw Audi is hier in Dedemsvaart in deskundige en liefdevolle handen.  
Onze voorkeur voor het merk Audi blijkt uit het ruime aanbod: of het nu gaat om 

 een klassieke quattro of een moderne A1, we hebben hem of we vinden hem voor u! 

Onderhoud - APK - Reparatie - Chiptuning - Airco - Occasions - Onderdelen 
 



Tekst en foto’s: Stephan Zandvliet
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VAG Meeting Azeven

Nu weet de eigenaar dat wij dit spul bezit-
ten en kwam met de uitnodiging voor de 
VAG-meeting die hij met een aantal andere 
mensen organiseert. Aangezien we in dat 
weekend toch in Friesland zouden zijn van-
wege het Audiclub-evenement in Leeuwar-
den konden we mooi op zondag naar het 
evenement in Opende en omdat ik met de 
100 Avant naar Leeuwarden zou gaan had 
ik deze nog voorzien van een verse APK en 
kon die ook mooi mee naar Opende.
Vooraf heb ik wat speurwerk op internet 
gedaan en daar kwam ik tot ontdekking dat 
er veel verbouwd spul zou staan. Dat had 
de eigenaar van de sloop ook al gezegd 
maar het leek ze leuk als er ook het nodige 
aan origineel zou komen. Met dat in ons 
achterhoofd hadden wij het idee dat we het 
daar na een paar uurtjes wel weer gezien 
zouden hebben zodat we even na 10.30u 
vanuit locatie Drachten vertrokken om rond 
11.00u in Opende te zijn.
Onderweg kwamen we al een paar ver-
laagde Golfjes tegen en in colonne reden 
we naar de plaats van bestemming. Daar 
aangekomen werden we de deelnemers-

parkeerplaats op geloodst en we vroegen 
ons af of we dan toch aan de vroege kant 
waren, de parkeerplaats was immers voor 
ruim de helft vol. We begonnen onze ronde 
over de parkeerplaats en even verderop bij 
een restaurant was nog een laantje met 
kraampjes met accessoires, onderdelen, 
modelauto’s en de nodige versnaperingen. 
Aan het einde ging dit de hoek om met nog 
meer kraampjes en een nog groter veld 
met auto’s en achter een bomenrij nog een 
veld. De organisatie had op 600 deelne-
mers gerekend wat er uiteindelijk 1800 
bleken te zijn. Ik heb ze niet nageteld maar 
dat er veel auto’s waren was duidelijk.
Nu was het merendeel wel lichtelijk 
verbouwd maar door de grote hoeveel-
heid stond er ook veel origineel en ook 
het nodige van ons merk waaronder een 
clublid met een 100 en een 200 van het 
type 43 die we de dag ervoor ook al in 
Leeuwarden tegen kwamen. Verder troffen 
we nog een bekende met 3 Audi 80’s type 
81 en spraken we een stel met de kaalste 
type 81 die ik ooit gezien had. Waar bij de 
luxe uitvoering een toerenteller zit en bij de 

minder luxe een klok zaten hier enkel een 
aantal controle lampjes en waar normaal 
het dashboard kastje zit was het hier een 
open vak. Verder stonden er nog 80’s type 
89, 90’s, 100 type 44 en coupé’s. 
Van de zustermerken waren er nog mooie 
originele Kevers, Golfjes 1 en 2 ,Scirocco’s 
en een aantal nimmer in Nederland gele-
verde Polo harlekijn’s.
Al met al toch een voor ons geslaagd 
evenement waar we tot het eind van de 
middag zoet waren en voor herhaling 
vatbaar is.

• Eind vorig jaar toen we weer eens een weekendje in het hoge noorden vertoefden, deden we 
zoals gebruikelijk een sloperij in Opende aan. Hier staat meestal wel een Audi 80 type 81 of 
een Passat 32B en dit keer zelfs een Audi 100 type 43. 
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Bourguignon. 
For bringing back memories  

www.bourguignon.nl
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Introductie Audi 80 B4
Tekst en foto’s: Pon’s Automobielhandel, dank aan Eddy Sloterwijk

• We schrijven het jaar 1991. Audi komt met de vernieuwde Audi 80.
. 

In het interne mededelingenblad “Respons” 
van vrijdag 30 augustus 1991 wordt de 
nieuwe Audi 80  aangekondigd, om de auto 
vervolgens op 17 oktober 1991 te introdu-
ceren op de Nederlandse markt. We citeren 
een aantal stukken uit Respons nummer 58.

Audi 80 op veel punten sterk verbeterd
Sedert jaren verheugt de Audi 80 zich in 
een grote belangstelling van het publiek, 
vooral vanwege het ontwerp, de kwaliteit, 
de techniek en vanwege de grote rentabili-
teit. Met name in de zakenwereld heeft hij 
een ijzersterk imago. In zijn klasse behoort 
de Audi 80 tot de meest gewaardeerde 
modellen. Nu de bagageruimte variabel en 
gemakkelijk belaadbaar is zal de Audi 80 
voor een nog groter publiek aantrekkelijk 
zijn. De eerste Audi 80 werd in 1972 voor-
gesteld. Sindsdien is dit een succesvolle 
auto in de bovenste middenklasse, waar-
van wereldwijd inmiddels meer dan 4,4 
miljoen stuks zijn verkocht, waarvan bijna 
100.000 in Nederland. Nu wordt de vierde 
Audi 80-generatie aan het publiek gepre-
senteerd: met een vernieuwd ontwerp, een 
aantrekkelijke uitrusting, een ruime keuze 
in motoren, een verhoogde passieve veilig-
heid en vele technische vernieuwingen. Zo-
doende biedt de nieuwe Audi 80 nog meer 
mogelijkheden om zich een stevige plaats 
op de Nederlandse markt te verwerven.

Bagageruimte: variabel en vlak
De harmonische vormgeving van de achter-
zijde van de nieuwe Audi 80 wordt bepaald 
door een grote band waarin de achterlich-
ten zijn verwerkt èn door de brede toegang 
tot de bagageruimte. Door de achterklep 
die over de gehele autobreedte en vèr 
opent, is de bagageruimte goed toegan-
kelijk. De opening reikt tot op bumper-
hoogte en maakt het beladen gemakkelijk. 
Doordat de rugleuning van de achterbank 
omklapbaar is, biedt de Audi 80 daarnaast 
een goede doorlaadmogelijkheid. Ook de 
doorlaadbreedte van één meter vormt een 
praktisch voordeel. De scharnieren van het 
kofferdeksel zijn buiten de bagageruimte 
aangebracht, waardoor deze niet storen bij 
het beladen, noch het laadvolume ver-
kleinen. Het volume van de bagageruimte 
bedraagt volgens VDA-meting 430 liter. 
Door het omklappen van de rugleuning van 
de achterbank kan dit worden vergroot tot 
712 liter. De achterbakleuning is standaard 
in delen (1/3, 2/3) neerklapbaar. De inhoud 
van de bagageruimte van de Audi 80 met 
voorwiel- of quattro-aandrijving is voort-
aan gelijk. Bij de nieuwe Audi 80 zijn de 
brandstoftank en het noodreservewiel on-
der de vlakke laadvloer van de bagageruim-
te ondergebracht. De tankinhoud van de 
voorwiel-aangedreven modellen bedraagt 
minimaal 66 liter, bij de quattro-modellen 
is dat minimaal 64 liter.

Nieuwe achterassen
In verband met de nieuwe bagageruimte 

met doorlaadmogelijkheid was een nieuw 
achterasconcept nodig. Dezelfde construc-
tie vormde het uitgangspunt, zowel voor de 
voorwiel aangedreven als de quattro-ver-
sies. Voor de nieuwe Audi 80 met voorwiel 
aandrijving werd een torsie-achteras met 
schokdempers gekozen. Met deze con-
structie wordt een in alle snelheidsbverei-
ken en onder alle wegdekcondities veilig 
en voorspelbaar stuurgedrag verkegen. De 
torsie-achteras met schokdempers bestaat 
uit 2 buig- en torsiestijve buisvormige 
langsdragers, die verbonden zijn door mid-
del van een tordeerbaar, buigstijf dwars-
profiel in V-vorm. De extra stabilisator is, in 
de rijrichting gezien, vóór het het as-draai-
punt aan de uiteinden van de langsdrager 
gelast. Daarmee word een hoge dwars 
stijfheid van de as en een optimale sporing 
gerealiseerd. De veerpoten en schokdem-
pers zijn vrijwel centraal ten opzichte van 
het wiel geplaatst en brengen de verticaal 
optredende krachten in de carrosserie 
over op het onderstel. Om de inhoud van 
de bagageruimte niet negatief te beïnvloe-
den zijn de schroefveren zo laag mogelijk 
geplaatst. De constructie van de torsie 
achteras zorgt ervoor, dat deze zich bij het 
gelijkmatig inveren van beide wielen als 
een achteras met langsdragers gedraagt, 
maar bij ongelijk inveren als een achteras 
met schuin geplaatste dragers.

Dubbele draagarmen
De quattro-achteras in de nieuwe Audi 80 
beschikt over een wielgeleiding met dub-
bele draagarmen met gesmede fusees voor 
de achterwielen. Voor de wielgeleiding 
zorgen steeds 2 triangel-dwarsdraagarmen 
met extra staafdraagarmen. Schokbrekers 
en schroefveren zijn gecombineerd in 
ruimtebesparende veerpoten. De opstel-
ling van de bovenste dwarsdraagarmen 
boven de wielen maakt diep geplaatste 
langsdragers en ver naar buiten liggende 
wielkasten mogelijk, waardoor een opti-
male vorm van de bagageruimte wordt 
gegarandeerd. Het achteras-differentieel is 
aan een subframe geschroefd. Dit is door 
middel van groot uitgevoerde steunen met 
de carrosserie verbonden. Bij de Audi 80 
quattro worden de aandrijfkrachten door 
het torsen-tussendifferentieel variabel over 
beide assen verdeeld. Daardoor hebben de 
aandrijfkrachten vrijwel geen invloed op 
het stuurgedrag van de auto. Dit vormt een 
belangrijke bijdrage tot de actieve rijveilig-
heid, vooral bij verschillende wegdekcon-
dities. Een extra voordeel van de quattro-
aandrijving is de zo goed als optimale grip 
op ieder wegdek.

Stijvere carrosserie
Voor de nieuwe vierdeurs Audi 80,met het 
brede kofferdeksel en de doorlaadmoge-
lijkheid van de bagageruimte, moest de 
carrosserie volledig opnieuw berekend 
worden. Doel daarbij was om, ondanks 
een gunstiger gewichtsconstructie, een 
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bijzonder stijve carrosserie te bouwen. 
Dit doel werd vooral bereikt door aanzien-
lijke versterkingen op een aantal specifieke 
plaatsen: speciaal in de bodemsectie, bij de 
achterste wielkasten in het gedeelte van de 
deurstijlen. De inspanning van Audi technici 
loonde de moeite. Want naarmate de struc-
tuur van de carrosserie stijver is, ligt de 
auto rustiger op de weg. Ook het gedrag 
bij rechtuit-rijden verbetert daardoor en 
het comfort voor de inzittenden neemt toe. 
Als men een paar kilometer met de nieuwe 
Audi 80 heeft gereden, merkt men reeds 
hoezeer de stijfheidsmaatregelen doorwer-
ken in het comfort en het rijgedrag!

De sterke V6-motor nu ook in de Audi 80!
De grote krachtontwikkeling, het verras-
send rustige draaien van de motor en het 
grote vermogenspotentieel van de nieuwe 
Audi V6-motor wordt ook in de nieuwe Audi 
80 aangeboden. De hoge rijprestaties van 
de Audi 80 met de V6-motor spreken voor-
zich: Acceleratie van 0-100km/h in 8 se-
conden, topsnelheid 220km/h, gemiddeld 
verbruik 9,2 liter benzine op 100 kilometer. 
Net zo indrukwekkend als de rijprestaties 
is het hoge koppel, dat met behulp van 
het door Audi ontwikkelde, regelbare 
inlaatspruitstuk over een breed toerental 
gebied beschikbaar is.

Bronvermelding 
Respons no. 58 d.d. vrijdag 30 augustus 1991 
Intern mededelingenblad van Pon’s Automo-
bielhandel B.V. te Leusden voor de 
V.A.G.-organisatie



• Groot en klein onderhoud
• APK en roetmeting
• Reparaties
• Chiptuning
• Bovag lid
• Audi-specialist

Op ons occasionplein van circa 1.000 m2 staat onze constant 
wisselende voorraad van 35 jonge gebruikte Audi occasions. 
Deze auto's kunnen geleverd worden met ons speciale 
garantieplan van Autoworld. 

Het jonge en enthousiaste bedrijf heeft zich volledig 
gespecialiseerd in verkoop en onderhoud van gebruikte Audi’s. 
Onze jarenlange ervaring met het merk Audi staat borg voor 
deskundig advies en uitsluitend de betere occasions. Door deze 
ver doorgevoerde specialisatie geniet het bedrijf al landelijke 
bekendheid. Bij ons geen verkopers in driedelig grijs, maar 
gewone mensen met een hart met vier ringen. 

In onze werkplaats, welke is voorzien van drie hefbruggen, 
zijn drie goed geschoolde monteurs werkzaam. Deze monteurs 
samen hebben jarenlange ervaring en een passie voor dit merk. 
Er wordt gewerkt met moderne apparatuur speciaal voor Audi. 

Al onze auto’s worden uiteraard afgeleverd met een nieuwe 
APK en een afleveringsbeurt. 

Nienhuis Audi Occasions
Hoofdstraat 125, 9355 TD Midwolde
Tel. (0594) 58 06 01, Fax. (0594) 58 08 65
www.nienhuis-audi-occasions.nl
Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur 
Zaterdag 09.00 - 18.00 uur
Andere tijden zijn op afspraak mogelijk.

www.platautotechniek.nl 
info@platautotechniek.nl 
 
Bezoekadres (op afspraak): 
Tussendiepen 62 
9206 AE  Drachten 
tel. 06-106 667 60  
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• Audimarkt is een rubriek van vraag 
en aanbod voor AACN-leden. Hierin zijn 
voor zover de ruimte het toelaat ook de 
advertenties opgenomen die op de AACN-
website staan.

Adverteren in Audi-markt is gratis voor leden 
van Audi- en andere zuster clubs. 
Voor derden kost elke plaatsing € 10,- 
(inclusief bewijsnummer).

Audimarkt 
Specialisten:
Voor technische vragen en problemen kunt 
u terecht bij de technische commissie. 
Zie de colofon. Voor vragen betreffende een 
bepaald Audi model kunt u ook terecht bij 
onderstaande specialisten.
 
Audi 60, 1965-’72
model 60, 72, 75, 80 & Super 90
Roelf de Haan, Tel. (06) 12 79 80 28
e-mail: roelf@audiclub.nl

Audi 80/90 2e/3e/4e gen. 1979-’94
Eddy Sloterwijk, Tel. (06) 53 71 74 55,
tc@audiclub.nl

Audi Coupé, 1980-’87
model GL, GT en quattro
Harm Nienhuis Tel. (06) 50 29 06 69

Audi Urquattro 1980-‘91
Mark Plat (0517) 85 13 88,
markplat@hotmail.com

Audi 100 Coupé S 1970-’76
Steef Karthaus, Tel. (071) 515 75 72,
karthaus@live.nl

Audi 100 1e generatie 1968-’76
Gerjan Noteboom, Tel. (06) 46 04 11 71
gerjan@noteboom.net

Audi 100 2e generatie, 1977-’82
model 100 en 100 Avant
Harm Nienhuis, Tel. (06) 50 29 06 69

Audi 100 3e generatie, 1982-’90
Model 100 en 200 (type 44), sedan en Avant
Pieter Varekamp, Tel: (06) 20 61 12 11

Audi 200, 1979-’82 en 1983-‘90
Mark Plat (0517) 85 13 88,
markplat@hotmail.com

alle types Audi vanaf 1980
Marius Hijkoop, Tel. (0183) 56 25 07

Te koop

Ski’s Audi Quattro Limited Edition Te koop wegens 
verhuizing, Ski’s Audi Quattro Limited Edition 1.65 cm 
Nieuw: 300 euro inkoopprijs Trudie Maas 06 53 110 159

Perfect passende mattensets Audi 100 type 44 en 80 
type 81/85 Prijs 35,00 Aangeboden perfect passende 
zwarte velours mattensets voor: 
Audi 80 type 81/85 bouwjaar 1979-1986 
Audi Coupe bouwjaar 1980-1988 
Audi quattro bouwjaar 1980-1989 (niet voor 20V)  
Audi 100/200 type 44 1982-1987 
Audi 100/200 type 44 1988-1991 

Opgave s.v.p. schriftelijk (voor zover 
nodig onder bijsluiting van € 10,-) aan 
het secretariaat: Secretariaat AACN, 
Kruisenkstraat 36, 6971 BC  Brummen

Rust roest Audi’s en aanverwante in ruste, 
verzameld door Victor de Vor

Gezocht

Een Audi 100 type 44 bouwjaar 1990. Ik zoek een beslist 
zeer mooie Audi met heel weinig kilometers. Meer infor-
matie: willemrooymans68@gmail.com

Mattenset zijn nagemaakt aan de hand van originele 
exemplaren. Ook de afwerkranden zijn identiek aan de 
originele. Tevens zijn er gaten (afgewerkt met ringen), 
zodat deze goed in de oranje bevestingspunten vallen. 
Verzenden mogelijk. Voor meer informatie graag bellen 
of mailen. Hessel Terpstra, lidnummer 507.
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Als u spreekt over passie voor een
merk, dan geldt dat bij ons voor Audi. Niet
alleen voor de nieuwste modellen, maar zeker
ook voor de klassiekers en youngtimers van Audi.
Of we nu praten over een Audi 50 of een urquattro, een
80 of een snelle S6, wij kunnen u garanderen dat wij met
autoliefde aan uw Audi zullen werken. Daarnaast hebben wij
altijd een aantal Audi klassiekers en youngtimers voorradig. En ook
daarbij gaan wij voor een ding; kwaliteit, om de Vorsprung durch Technik
te kunnen bewaren.

Vele Audi liefhebbers hebben ons bedrijf dan ook al gevonden. Wij zijn in het bezit
van speciale gereedschappen, testapparatuur, documentatie, maar vooral kennis van
zaken om de werkzaamheden op de juiste manier uit te voeren. Ook de levering van 
onderdelen, zowel nieuw als gebruikt, kunnen wij voor u verzorgen.

Kortom; ook met een klassieker of youngtimer Audi bent u bij ons aan het juiste adres.

Passie & vakkunde onder één dak!


