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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

• Wanneer u dit leest, is het laatste kwartaal van 2017 al weer enkele dagen oud, evenals de herfst. Het einde van het 
jaar komt met rasse schreden dichterbij. Tijd om voorzichtig de “proefbalans” over het voorbije jaar op te maken. 

Meestal gaat een balans over cijfertjes. 
Ook voor onze club natuurlijk niet onbe-
langrijk. Het ledental blijft voorzichtig 
groeien en het financiële reilen en zeilen 
verloopt volgens plan. Ook de evenemen-
tenkalender is doorgaans goed gevuld, 
soms zelfs meerdere activiteiten in één 
weekend.
Een wat minder grijpbaar onderwerp in 
deze, is de stand van zaken rond de PR. Het 
clubblad is doorgaans goed gevuld, soms 
is er wat meer kopij dan in het eerstvol-
gende blad kan worden opgenomen, soms 
is de hoeveelheid kopij aan de krappe kant. 
Ook onze nieuwsbrief is over het algemeen 
met aantrekkelijke informatie gevuld. 
Een ander PR-instrument is onze Face-
book-pagina. De belangstelling hiervoor 
overtreft de stoutste verwachtingen: nu al 
over de 4000 leden! Een zeer levendig po-
dium waar veel mensen alles rondom hun 
favoriete Audi met de buitenwereld willen 
delen. Of het nu gaat om de kleur, model 
en maat velgen, of het gaat om poets ad-
vies, of om op te scheppen hoe snel ie wel 
niet is, waar op te letten bij aanschaf van 
een specifiek model, of om technische ken-
nis bij een makkelijke of moeilijke klus, een 
klassieke Audi of een splinternieuwe, dit 
alles en nog véél meer passeert dagelijks.
Om dit verkeer ordentelijke in banen te ge-
leiden, is echt een bijna dagtaak geworden. 
Reden voor de beheerders van het eerste 
uur om aan de bel te trekken: er zijn nu zo-
veel deelnemers dat het gewoon niet meer 
bij te houden is. 
Vandaar dat we voor de komende tijd 
de groep beheerders hebben uitgebreid 
tot vijf. Bijkomend voordeel is dat het nu 
ook wat gemakkelijker is om adequaat te 
reageren naar mensen die zich wat minder 
aantrekken van de gangbare normen en 
het begrip respect een nogal eigen invul-
ling geven. Succes heeft blijkbaar ook voor 
ons een keerzijde. 
Onze “proefbalans” laat ook zien dat we tot 
nog toe in personeel opzicht ook alles on-
der controle hebben. Om ook de komende 
jaren positief te kunnen afsluiten, hebben 
we echter zeker behoefte aan meer hand-
jes. Te denken valt aan het assisteren bij 
de ledenadministratie, het mede beheren 
van onze Facebookgroep, assisteren bij 
het beheren van onze website, lid zijn van 
de evenementencommissie, het vervullen 
van een bestuurstaak. Graag komen we in 
contact met leden die wat tijd en energie in 
onze club willen steken. Ik zou zeggen: bel 
of mail ons gerust!

Tot slot wens ik u allen een aangename 
herfst en laten we hopen dat iedereen ook 
het laatste kwartaal van dit jaar goed en 
gezond afsluit!

Vriendelijke groet,

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!

1860 M Schaafsma
Kapelleveld 11
9716 KB Groningen
martinschaafsma@live.nl
06-46169762
Audi S6 Avant JT-756-L 2000 zwart 

1861 JA Kersten
de Houtakker 38
6681 CW Bemmel
jkersten@hotmail.com 
06-10344821
Audi A8 L 8-KGN-53 2011 zwart  
    
1862 H Kerkmeijer
Middelberg 98
5508 DT  Veldhoven
h.kerkmeijer@gmail.com
06-53535815
Audi 100 2.0E  YX-34-LG 1990 wit
Audi A4 1.8 20v T 73-HX-BK 2002  burgundy

1862

Aangeleverd door Frank Bakker

Dating voor gevorderden

1863 J Meiling
Dorpsstraat 39
8171 BL  Vaassen
jan-meiling@hotmail.com
06-68571201
Audi S6 36-GNH-2 2007 zwart 

1864 WM Wierbos
Kotermeerstal 38
7701 ZK  Dedemsvaart
w.wierbos@vodafonethuis.nl
0523-612536
Audi Q7 KN-327-V 2016 grijs
Audi A1 3-TDV-61 21013 zwart
Audi TT 07-LN-XN 1999 zilver 
 

1865 RWM Brouwer
Heenvlietstraat 4
2729 CE  Zoetermeer
info@brouwer-solutions.nl
06-23615196
Audi S6 81-XL-LL 2006 Grijs

1866 AJM Hofstee
Olieslagershorst 110
7328 NM  Apeldoorn
hofstee.alex@gmail.com
06-51670176
Audi Coupe 95-DP-ZR 1994  Grijs
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Evenementenkalender 
2017
21 oktober 
Koffieklets “Engines, Cars, Cola and Coins” 
Sint Jacobiparochie

21 januari 2018
Nieuwjaarsmeeting
Eck en Wiel

10-13 mei 2018
Coupe S treffen
Eiland van Maurik

• Altijd in voor wat historie of dieselolielucht 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 klassiekers 
(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).
Aanmelden kan uiterlijk tot en met 13 
oktober

Adressen:
Meijer Museum
Oudebildtdijk 894
Sint Jacobiparochie

Cars, Cola & Coins
Oudebildtdijk 906
St. Jacobiparochie
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De nieuwjaarsmeeting 2018 zal op 21 januari in Eck en Wiel geor-
ganiseerd worden. We zijn te gast bij de Witte Zwaan. Traditiege-
trouw zal er na het klinken van de glazen een veiling georganiseerd 
worden. Als u hier iets voor in te brengen heeft, dan kunt u dit in 
het opmerkingenveld bij de aanmelding vermelden.

Dagindeling:
10:30 Koffie/Thee met gebak
11:30 Nieuwjaarstoespraak met bubbels 
12:00 Nieuwjaarsveiling
13:00 Lunch
16:00 Einde

Adresgegevens:
De Witte Zwaan
Pr. Beatrixstraat 28 
4024 HM Eck en Wiel

Uitnodiging Nieuwjaarsmeeting
21 januari 2018

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

• 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



Audi 100 C1 Event 2018
 

Zoals in een vorig clubblad te lezen was, 
ben ik met mijn Audi 100 type C1 niet al-
leen 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 inmid-
dels 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 ge-
opperd 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 C1s zijn 
welkom. 
 
Gerjan Noteboom, 
(mede namens Albert Platvoet)
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Beeldverslag ‘Alles vóór de A’ 
2017

Foto’s: Marc Dingemans, Willem Sloterwijk

AACN Clubblad 5-20178
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• Mijn broer en ik hebben allebeide hetzelfde, we zijn gek op klassieke auto’s en dan vooral 
auto’s met vier ringen er op. Dat we gek zijn op auto’s hebben we niet van een vreemde, 
we zijn in de autowereld opgegroeid. Onze vader is automonteur geweest en we gingen na 
schooltijd vaak in de werkplaats kijken van het bedrijf waar hij werkte. 

Een lang gekoesterde wens – 
een Audi 100 Coupé S

Tekst en foto’s: Geert van der Veer

Meekijken en meegaan met proefritjes, 
dat was prachtig. We woonden in die tijd 
in Gorredijk in Friesland. In 1968 zijn we 
verhuisd naar Winterswijk. Onze vader 
was intussen full time leraar autotechniek 
en hij kon een baan in Winterswijk krijgen 
aan de LTS (Lagere Technische School). De 
auto die wij toentertijd bezaten was een 
DKW Junior. Deze was licht blauw met een 
wit dak. Deze auto is meeverhuisd naar 
Winterswijk en door deze auto kwamen we 
in contact met de lokale Auto Union dealer. 
Na een goed jaar werd de DKW Junior 
ingeruild voor een Audi 60, bouwjaar 1966. 
Enkele jaren later kreeg mijn broer bij deze 
dealer vakantiewerk en zaterdags werk. 
Een tijd later mocht ik ook hier beginnen. 
Ik heb daarvoor in een ander garagebedrijf 
gewerkt voor vakantiewerk. De band met 
de vier ringen werd verstevigd.

Mijn broer is begonnen met een Volkswa-
gen Kever van een bouwjaar uit begin zesti-
ger jaren. Deze Kever werd na een tijdje 
vervangen door een Audi 60. Ik weet nog 
dat de letters op het kenteken DH waren, 
het volledige kenteken was 13-15-DH. Ech-
ter, de Audi werd tijdens een manoeuvre 
in het verkeer, veroorzaakt door iemand 
anders, tegen een boom geparkeerd en 
raakte onherstelbaar beschadigd.  Zijn 
volgende auto was de Audi 60 van ons 
vader. Deze heeft een Audi 80 gekocht en 
mijn broer kon de Audi 60 overnemen. Wij 
noemden deze auto altijd de “BZ”, naar de 

letters op het kenteken. Het volledige ken-
teken van deze Audi was 63-38-BZ.

Op een gegeven moment werd er bij het 
garagebedrijf een Audi 60 binnen gebracht 
die op zijn zijkant in de sloot had gelegen. 
Mijn broer heeft deze Audi gekocht en 
samen met vader opgeknapt. Deze Audi 
was van het bouwjaar 1972 en had al een 
andere vloer dan de voorgaande series 
hadden. De stoelrails bijvoorbeeld waren 
vastgelast en niet geschroefd. Omdat 
deze Audi in een sloot had gelegen was 
het dak weggedrukt. Er moest een ander 
dak opgezet worden, daarom werd er voor 
50 gulden een sloop-Audi bijgekocht. Van 
deze Audi is het dak afgezaagd en op de 
andere Audi gelast. Deze werkzaamheden 
zijn allemaal uitgevoerd in het autotech-
niek-lokaal van de LTS in Winterswijk. De 
beschadigde Audi had een rode kleur en de 
donor Audi was groen. Toen de leerlingen 
mijn vader vroegen waarom er een ander 
dak op de Audi gelast moest worden kre-
gen ze het antwoord dat mijn broer graag 
een groen dak wilde (ha ha). Voordat het 
dak van de donor-Audi is afgezaagd, zijn 
van de voor- en achterruit mallen gemaakt, 
die weer gebruikt zijn om het dak op de be-
schadigde Audi te zetten. Mijn broer heeft 
de Audi zelf gespoten en op het dak heeft 
hij met een speciale spuit een imitatie skai 
dak gespoten (zwart). De rest van de Audi 
kreeg weer de originele rode kleur. Het is 
een hele mooie auto geworden.

Door de jaren heen heeft mijn broer meer-
dere Audi’s gereden. Hij begon langzamer-
hand een voorliefde te krijgen voor de Audi 
100 Coupé S. In het begin van de jaren 2000 
zijn we samen met vader naar de Techno-
classica in Essen geweest en de bedoeling 
was om daar uit te kijken naar een 100 
Coupé. Het liep heel anders. Op de beurs 
stond iemand uit Winterswijk die vooroor-
logse Fords restaureert en verkoopt. Omdat 
wij deze persoon redelijk kennen hebben 
we een bezoek aan zijn stand gebracht. 
Het resultaat van het bezoek was dat mijn 
broer geen Audi 100 Coupé had, maar een 
A-Ford had gekocht. Deze Ford moest nog 
wel helemaal gerestaureerd worden, maar 
dat was geen probleem om hem te kopen. 
Het restaureren gebeurde in Winterswijk en 
dit kon nu mooi gevolgd worden. Een tijdje 
nadat de A-Ford (roadster) gereed was, 
werd nog een A-Ford aangeschaft. Een zgn. 
Tudor, een dichte versie. Beide Fords zijn 
inmiddels al weer verkocht. De Tudor is 
eerst en twee jaar geleden de roadster. De 
Audi 100 Coupé bleef knagen.

Het was in de zomer van 2009. Mijn broer 
was samen met zijn vrouw en vrienden uit 
Kunzelsau (Dtsl), op vakantie in Oostenrijk. 
Het was op een regenachtige zondag dat 
mijn broer op de site van de Audi club aan 
het snuffelen was en zijn oog op een adver-
tentie viel waarin een Audi 100 Coupé werd 
aangeboden. Ik kreeg van hem het verzoek 
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via een SMS om contact op te nemen met 
de verkoper. Ik heb het aangeleverde tele-
foonnummer gebeld wat bij de advertentie 
stond en kreeg een vriendelijke dame aan 
de telefoon. Uiteraard gevraagd wat de 
vraagprijs was voor de Audi en verder hoe 
de staat was van de auto en of het mogelijk 
was om een paar foto’s te sturen van de 
Audi. De dame vertelde dat dit mogelijk 
was, maar dat dit enkele dagen zou duren, 
omdat de Audi zo’n 40 km verderop in de 
stalling stond. Na enkele dagen kreeg ik 
meerdere foto’s via de mail binnen. Ik heb 
deze foto’s direct doorgestuurd naar mijn 
broer in Oostenrijk. Het duurde niet lang 
of ik kreeg het verzoek om een afspraak te 
maken om de auto te bezichtigen. Zo snel 
mogelijk nadat mijn broer terug was van 
vakantie zijn we samen naar Vlissingen 
gereden, want daar woonden de verkopers 
van de Audi. Zij hadden beloofd de Audi uit 
de stalling te halen en thuis neer te zetten. 
Dat scheelde voor ons ook weer de nodige 
tijd, want Vlissingen is niet naast de deur 
wanneer je in Winterswijk woont. De dag 
van de reis naar Vlissingen was, zoals later 
bleek, de warmste dag van het jaar. Geluk-
kig had de BMW X3 van mijn broer een 
goeie airco. We hadden voor de zekerheid 
een autoambulance meegenomen. Mocht 
de koop doorgaan dan scheelde dat al weer 
een reis op en neer naar Vlissingen. Na de 
nodige uurtjes over de snelweg te heb-
ben gereden kwam Vlissingen in zicht, we 
moesten aan de boulevard zijn. Parkeren is 
daar moeilijk, zeker met een grote aanhan-
ger achter de auto, maar het lukte wonder-
wel, in de buurt van het appartement waar 
we moesten zijn, te parkeren. 

De Audi was eigendom van een al wat 
ouder echtpaar en ze wilden de autohobby 
wat inkrimpen. Ze hadden nog enkele 
oldtimers van andere merken. De Audi 100 
Coupé S stond aan de boulevard gepar-
keerd. We kregen de sleutel en konden de 
auto bekijken. De conditie van de Audi was 
goed. Er zat alleen een barst in de voor-
ruit en van het schakelmechanisme was 
een kunststofdeel (kogelpan), wat op een 
kogel geklemd is, geknapt. De motor liep 
en verder konden we geen grote gebre-
ken ontdekken, alleen wat dingetjes voor 
verbetering. Na het bezichtigen moesten 
mijn broer en ik meekomen naar het ap-
partement. Alles was nieuw, het apparte-
ment was recent betrokken en het uitzicht 
was over het water, echt schitterend. Ja, 
en toen ging het over de prijs. De prijs 
die mij door de dame via de telefoon was 
gezegd bleek niet in overeenstemming te 
zijn met wat de meneer in gedachten had. 
Deze zat met de prijs nog wat hoger. Na 
wat onderhandelen is tot overeenstem-
ming gekomen en daarom kon aansluitend 
het kenteken op naam gezet worden. Toen 
dit was gebeurd kregen we een maaltijd 
aangeboden. We mochten niet zonder eten 
terug naar Winterswijk. Het was geweldig, 

waar maak je dat nou mee dat je een auto 
koopt en het eten erbij krijgt. Na het eten 
is de Audi op de aanhanger gereden en is 
de thuisreis aanvaard. In de dagen daarna 
is een inventarisatie gemaakt van de 
werkzaamheden die nodig waren om weer 
met de Audi te kunnen rijden. Omdat de ko-
gelpan van het schakelmechanisme kapot 
was is deze als eerste vervangen door een 
nieuw exemplaar. De vorige eigenaar heeft 
de ‘oude’ nog laten lijmen bij een garage-
bedrijf in Vlissingen, maar dit heeft geen 
stand gehouden.

De komende tijd wordt de Audi onderhan-
den genomen. Eén van de eerste dingen 
die uitgevoerd worden is het aanbrengen 
van een motorantenne voor de radio. De 
antenne die aanwezig was zat op de voor-
ruit geplakt, een zgn. raamantenne. De 
ontvangst hiermee was slecht. De motor-
antenne werkt uitstekend en de ontvangst 
op de radio is nu een wereld van verschil.
In de kofferbak van de Audi zit een stop-
contact met een stuk tweelingsnoer. Dit 
tweelingsnoer blijkt op de accu te zijn 
aangesloten. Via dit stopcontact heeft de 
vorige eigenaar steeds de accu opgela-
den. De accu liep steeds leeg en blijkbaar 
heeft men nooit naar de oorzaak gezocht 
waarom de accu leeg liep. De oorzaak blijkt 
een defecte diode te zijn in de dynamo. 
Deze diode is vervangen en daarmee is het 
leeglopen van de accu verleden tijd. Het 
stopcontact is verwijderd, de bedrading 
was niet echt veilig aangesloten en het 
risico op sluiting was zeker aanwezig. Dit 
risico is nu verdwenen.

Omdat in de voorruit een barst zit wordt in 
2010 een nieuwe voorruit besteld via een 
bedrijf in Zwitserland. De ruit, zo blijkt la-
ter, is gefabriceerd in Groot Brittannië. Mijn 
broer komt voor zijn werk nog wel eens in 
Zwitserland en hij kan daardoor de ruit zelf 
meenemen naar Nederland. Echter, aan 
de grens van Zwitserland naar Duitsland 
staan een paar zeer oplettende vrouwelijke 
douane beambten. De papieren van de 
voorruit moeten getoond worden en hierop 
staat een bedrag van e 412,00. Volgens 
de dames moet er belasting over betaald 
worden, omdat dit bedrag hoger is dan het 
vrijstellingsbedrag van e 400,-. Het humeur 
van de dames is al niet te best en na wat 
heen en weer gepraat besluit mijn broer 
om toch maar te betalen. Als Jan Boeze-
roen sta je toch met de rug tegen de muur. 
Na het betalen van de nodige Eurootjes 
kan de reis vervolgd worden. In de week 
daarop hebben mijn broer en ik de voorruit 
ingebouwd. Het rubber was nog in goede 
staat en kon zo weer gebruikt worden. De 
boel is goed in gekit en de ruit komt vrij ge-
makkelijk op z’n plaats. Eén persoon aan de 
buitenkant en de ander aan de binnenkant 
van de auto om het touw aan te trekken 
welke in het rubber is gelegd om dit naar 
binnen te trekken.

Omdat het laadlampje op het dashboard 
van de dynamo continu zwak brandt bij 
een stationair toerental, is enig onder-
zoek vereist naar de oorzaak hiervan. De 
oorzaak wordt geweten aan de dynamo 
die daarom wordt gewisseld voor een 
ander exemplaar. Uiteindelijk worden ook 
de accu en de spanningsregelaar vervan-
gen. Dan de koplampen, deze hebben een 
matte uitstraling. De reflectoren zijn niet 
meer optimaal en zijn enigszins aangetast. 
Daarom worden de koplampen vervangen 
door nieuwe exemplaren.

Een ander punt van aandacht zijn de bum-
pers. Deze zijn niet meer vlekkeloos, o.a. 
wat het chroom betreft en de bumpers zijn 
krom. Mijn broer heeft andere bumpers 
gekocht en deze opnieuw laten verchro-
men door een bedrijf in Enschede maar 
het resultaat was niet helemaal wat hij er 
van gedacht had. De bumpers zijn wel aan 
de Audi gezet, maar hij heeft daarna ook 
de oorspronkelijke bumpers laten verchro-
men. Op een later tijdstip zijn deze terug-
geplaatst op de Audi. 

De benzinemeter en de watertempera-
tuurmeter hebben nagenoeg geen uitslag. 
Ze geven geen juiste waarden aan. Het 
klokkenpaneel in het dashboard is daarom 
verwijderd en daarna blijkt dat op de 
achterkant hiervan een spanningsregelaar 
defect is. Deze spanningsregelaar wordt 
vervangen door een gemodificeerde rege-
laar met moderne elektronica en daarna is 
het probleem van de benzine- en water-
temperatuurmeter opgelost.

Het volgende klusje aan de Audi betreft 
de carburateur. Deze wordt helemaal uit 
elkaar geschroefd en in een ultrasoon-bad 
gereinigd. Het blijkt dat er best wel veel 
vuil in de carburateur zit want de vloeistof 
in het ultrasoon-bad wordt aardig smerig. 
Nadat de delen gedroogd zijn worden de 
aluminium delen met glasparels gestraald. 
Deze delen komen als nieuw uit de straal-
kast. Alles wordt goed gereinigd en daarna 
begint het in elkaar zetten van de carbu-
rateur. De vlotternaald wordt vervangen 
evenals het membraam voor de accelera-
tiepomp. Verder worden alle pakkingen 
vervangen door nieuwe exemplaren. De 
carburateur ziet er weer als nieuw uit door 
het stralen. 

In november 2009 is bij de firma Mathies-
sen in Quickborn in Duitsland een nieuwe 
RVS uitlaat gekocht. De uitlaat is compleet 
op de voorpijp na. Deze kan door Mathies-
sen niet geleverd worden. De voorpijp 
van RVS wordt later bij de Roelf de Haan 
onder de Audi gebouwd tijdens een open 
dag bij EPS. De voorbocht wordt helemaal 
opnieuw gemaakt. De pijpen worden gebo-
gen en aan één zijde  aan een flens gelast 
en aan de andere kant aan elkaar. EPS 
heeft een mooi stukje werk geleverd.
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In de loop van de tijd worden diverse 
zaken vervangen. Er worden enkele relais 
vervangen i.v.m. een storing in de verlich-
ting. Soms brandt alleen het dimlicht, dan 
weer alleen het grote licht. Ook de claxon 
hapert soms, zodat ook hiervoor een relais 
vervangen moet worden. Voor de binnen-
verlichting wordt een ander armatuur 
aangebracht. Bij Mathiessen is een rechter 
buitenspiegel gekocht en deze wordt op 
het rechter portier gemonteerd. Hiervoor 
moeten twee gaatjes geboord worden. Om 
de spiegel vast te kunnen zetten moet de 
binnenbekleding van het portier verwij-
derd worden. De bevestigingsboutjes wor-
den via de binnenkant van het portier in de 
spiegel gedraaid. Omdat de linker buiten-
spiegel er niet zo meer mooi uit ziet wordt 
deze vervangen door een ander exemplaar. 
En om even bij de spiegels te blijven, de 
binnenspiegel wordt ook onder handen 
genomen. Het spiegelglas is niet meer zo 
fraai en daarom wordt de laag achter op 
het glas opnieuw verzilverd door een firma 
uit Duiven, na montage is de spiegel weer 
als nieuw. 

Dan is de motorkap aan de beurt. Omdat 
de rode kleur op de motorkap niet hele-
maal hetzelfde is als de rest van de auto 
door een vroegere spotreparatie, wordt 
deze door een firma in Winterswijk overge-
spoten. Het kleurverschil komt waarschijn-
lijk doordat de motorkap in het verleden 
al eens is overgespoten. Na het spuiten is 
het kleurverschil weg en is dus heel goed 
gelukt. Ook het paneel onder de achter-
bumper wordt meegenomen. Hier zitten 
enkele deukjes in.

De banden zijn aan de beurt. De pro-
fieldiepte is al aardig afgenomen en de 
banden zijn al op leeftijd. Daarom worden 
er vier nieuwe banden aangeschaft. Om 
het geheel af te maken worden vier mooie 
wieldoppen gescoord op Ebay. Vier nieuwe 
banden met vier bijna nieuwe wieldoppen 
is een lust voor het oog. Het reservewiel in 
de kofferruimte is zelfs nog nooit gebruikt. 
Het is een Metzeler band die nog ‘nieuw’ is 
af fabriek. 

Op de binnenkant van de portieren zit 
houtfineer. Omdat dit er een beetje ver-
sleten uitzag is dit bijgewerkt en opnieuw 
gelakt. Verder zijn de veiligheidsgordels 
vervangen. De originele driepuntsgordels 
zijn vervangen door rolgordels. Daarna zijn 
onder de motorkap nog een paar gebreken 
verholpen. De bougiekabels zijn vervan-
gen door originele nieuwe bougiekabels. 
De radiator is vervangen door een ander 
exemplaar, omdat de aanwezige radiator 
lekte. Verder is de luchtfilterbehuizing 
aangepakt, deze ziet er niet meer zo fraai 
uit. De behuizing is bijgewerkt en opnieuw 
gespoten. Vervolgens wordt de Audi ver-
fraaid met een paar mistlampen onder de 
voorbumper en aan de achterzijde van de 
auto een mistachterlicht onder de achter-
bumper.

Het zal ergens in 2012, 2013 geweest zijn 
dat de achterremmen vast gaan zitten. 
De remtrommels worden verwijderd en de 

remschoenen van de ankerplaten afge-
haald. De remzuigertjes worden uit de rem-
cilinders gedrukt en er blijkt wat aanslag 
op te zitten. De zuigertjes worden schoon-
gemaakt en de remcilinders gehoond. Alles 
wordt afgespoeld met spiritus en droog 
geblazen met perslucht. Hierna wordt al-
les weer in elkaar gezet. De remzuigertjes 
worden ingesmeerd met Ate-vet alvorens 
ze in de remcilinders worden gedrukt. De 
remschoenen en voering worden schoon-
gemaakt en weer op de ankerplaten gezet. 
Dan kunnen de remtrommels er weer op en 
worden de remschoenen d.m.v. nokken op 
de achterkant van de remankerplaten afge-
steld. Het enige wat nog moet gebeuren is 
het ontluchten van het remsysteem. Nadat 
dit is uitgevoerd werken de remmen weer 
zoals het hoort.
Ook in 2012 koopt mijn broer in Duitsland 
nog een hele mooie Audi Cabriolet. Deze 
is van het type B4 en heeft een 6-cilinder 
ABC-motor. 

In het voorjaar van 2015 mag mijn broer 
mee doen met zijn Audi 100 Coupé aan 
het concours d’élégance, dat plaatsvindt 
op het terrein van Pon in Leusden. In de 
dagen voorafgaand aan dit concours wordt 
de Audi in topconditie gebracht. De Audi 
wordt helemaal gepoetst en in de was 
gezet. Ook onder spatborden wordt er 
schoongemaakt. Hierbij wordt een slechte 
plek ontdekt onder aan het spatbord bij de 
rechter dorpel. Deze plek wordt zodanig 
gerepareerd dat niets aan de buitenkant 
zichtbaar is. Dit is niet de definitieve repa-
ratie, want die gebeurt in maart 2016. 

Om de reparatie goed uit te kunnen voeren 
wordt het rechter spatbord verwijderd. Van 
de onderkant van het spatbord, het deel 
wat grenst aan de dorpel, is zelfs al een 
stuk materiaal verdwenen. Ook de dorpel 
zelf is enigszins aangetast. Het slechte 
stuk plaat wordt m.b.v. een Dremel uit de 
dorpel geslepen. Uit een nieuw stuk plaat 
wordt een nieuw stuk dorpel gemaakt. 
De plaat wordt door mijn vader autogeen 
in de dorpel gelast. De Audi is opgekrikt 
en staat een stuk omhoog, maar voor 
het lassen moet mijn vader toch nog op 
de grond liggen. Dat lukt allemaal nog 
prima met zijn 91 jaren. Ook het spatbord 
wordt aangepakt. Het ontbrekende stuk 
van het binnenscherm wat bij de A-stijl zit 
wordt nieuw geconstrueerd. Alle verdere 
slechte stukken plaat worden vervangen. 
De reparatie aan het spatbord vindt plaats 
op delen die niet aan de buitenkant van 
het spatbord zichtbaar zijn. Het spatbord 
hoeft daarom niet gespoten te worden. De 
nieuwe stukjes plaat worden met de kwast 
van nieuwe lak voorzien. De totale repa-
ratie wordt in een paar zaterdagmorgens 
uitgevoerd. Het spatbord is voorlopig het 
laatste wat aan de Audi gerepareerd is. 

Hopen dat 2017 weer veel mooie dagen 
geeft om te kunnen toeren, dan wordt het 
weer mooi op de weg.



Foto’s, in volgorde:

De eigenaar en zijn Audi 100 Coupé S (p. 12)
De nieuwe voorbocht van de uitlaat
Bij EPS in de werkplaats
De Audi met een youngtimerkenteken en 
mistlampen
Het mistachterlicht is gemonteerd
Een kijkje in de cockpit
Het rechter spatbord is verwijderd om gere-
pareerd te worden
Het rotte deel van de dorpel is verwijderd
Het nieuwe stukje dorpel, klaar om ingelast 
te worden
De rotte delen verwijderd uit het spatbord
De dorpel is weer compleet
Het nieuw gemaakte deel in het spatbord 
gelast
Het spatbord zit weer aan de auto
De Audi heeft nog het oude kenteken
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Javagroene allroad Duitse Ski-
bond, skiweltcup 2000/2001

• Deze liefdesgeschiedenis begint bij een zoektocht naar de heilige graal der allroads: een 4b 
allroad vinden uit 2004/2005 met de „low range“ schakelbak (zeer weinig ervan uitegeleverd), 
het liefst in cobalt blauw, en natuurlijk zo veel opties als mogelijk. De 4b allroad is bij mijn 
weten de enige Audi die ooit kon besteld worden met deze „low range“ schakelbak. Te herken-
nen aan het rode knopje aan de versnellingspook.

Tekst en foto’s: Yves Weemaels
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Ik was reeds de gelukkige eigenaar van  
een 4f allroad (2de generatie), A4 allroad en 
een normale 4b Audi A6 Avant. Deze laatste 
wou ik uitwisselen voor dezelfde 4b Audi, 
maar dan als allroad. De zoektocht naar de 
perfekte allroad is niet simpel. Dagelijks 3 
tot 4 keer alle mogelijke autoverkoopsites 
nakijken. De bijzondere allroads met veel 
opties in goede staat zijn meestal na 2 tot 3 
dagen verkocht. Snel reageren is de bood-
schap.
Na 10 maanden zoeken had ik nog steeds 
geen low range allroad uit 2004/2005 ge-
vonden die de opties had die ik me wenste. 
En dus kijkt men ook naar de iets oudere 
modellen. Op een avond in oktober 2015 
verschijnt opeens een helgroene allroad bij 
mobile.de. Die kleur had ik nog nooit ge-
zien en zeker niet voor mogelijk gehouden 
bij een allroad. In de titel stond: javagroene 
allroad speciaal model voor de skiweltcup 
2000/2001. De wagen was bomvol met 
opties.  Bose, zonnepanelen-schuifdak, 4x 
zetelverwarming, standkachel, grote GPS, 

trekhaak, memoryzetels beide zijden, enz. 
Meteen de verkoper opgebeld en na 3 uur 
bellen stond mijn besluit vast: deze wagen 
wil ik hebben, ook al had ik hem nog niet 
eens persoonlijk gezien. Ik was in vuur en 
vlam. Hij had hem dan ook meteen uit het 
internet gehaald. 
En toen begon het mis te lopen. De ver-
koper vroeg naar meer tijd. Uit 2 weken 
werden een maand. Uiteindelijk wou hij de 
wagen zelf nog 6 maand rijden gedurende 
de winter vooraleer hij hem wou verkopen.  
Zelf was hij skileraar. Het is een heel naar 
gevoel als je zo dicht bij je droomauto bent 
en hij net buiten je bereik ligt en blijft. Het 
vertrouwen helemaal weg. Hoe kan ik zeker 
zijn dat hij zijn woord houdt? Wie betaald 
alle kosten als er grote reparaties nodig 
zijn in deze 6 maand? Hoeveel km extra wil 
hij nog rijden in de winter, zout en roest, 
nieuwe prijs, enz? 
Februari 2016: een andere javagroene 
allroad verschijnt in het internet. Met 
dezelfde titel: skiweltcup sondermodell 

2000/2001. Het was aan de beelden te 
herkennen; een exacte kopie van de ja-
vagroene allroad uit oktober 2015. Meteen 
de verkoper gebeld, veel te duur, veel te 
veel roest (het dak en 1 deur hadden grote 
roestvlekken, misschien wel zelfs gaten 
aan de fotos te zien), veel te veel kleinere 
technische problemen. Ook nadat ze duide-
lijk met de prijs naar beneden ging hoopte 
ik ergens nog steeds op de eerste javagroe-
ne allroad in perfecte toestand. Ik had de 
verkoopster uitgenodigd naar een allroad 
meeting in Ingolstadt en haar ook  verteld 
dat ik een echte liefhebber van deze wa-
gens ben. We vonden elkaar sympathisch.
April 2016: de 6 maanden waren om, en ik 
wou nog steeds de javagroene allroad uit 
oktober 2015 omdat hij in een veel betere 
toestand was. Geen roest, niets. Hij was 
gelukkig nog te krijgen. De verkoper wou 
enkel nog even nakijken of hij technisch 
in orde was en dan konden we eind April 
2016 tot de verkoop overgaan. Ik had nu 
de moeilijke keuze: een slechte javagroene 
allroad met zekerheid kunnen kopen voor 
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een te hoge prijs en veel werk en kosten of 
het risiko nemen en wachten op de goede 
java. Ondertussen was de slechte java uit 
het internet verdwenen. Waarschijnlijk ver-
kocht.  Ik was weer volledig van de eerste 
verkoper afhankelijk.
Weken verstreken tot op 21 mei 2016: de 
eerste (goede) java verkoper zich melde: 
de thermostaat is stuk en dan vervangt 
hij meteen de distributieriem, de remmen 
vooraan en 4 nieuwe banden. Die kosten 
wou hij 1/1 aan mij doorrekenen en hij wou 
dit alles zelf uitwisselen, inclusieve werk-
uren (70 Euro/uur). En op de koop toe pas 
in Juni klaar. Ik had hem door de telefoon 
kunnen sleuren.
Toevallig 2 dagen later: 23 mei 2016, de ver-
koopster van de slechte javagroene allroad 
stuurt mij een bericht: de javagroene wordt  
komende diensdag verkocht voor export 
naar Afrika en wordt dan afgegeven aan de 
dealer. Aangezien ze mij sympatisch vondt 
en wist dat ik een echte liefhebber was, en 
ze dit erfstuk niet zo wou laten eindigen, 
kon ik voor een zeer lage prijs (net iets 
boven de export prijs) deze wagen toch 
nog kopen. Ze had mij nog een laatste kans 
gegeven. Ik moest wel in 3 dagen beslis-
sen. Het was toen vrijdag avond en ik was 
op weg naar mijn werk. 
Hals over kop vrij genomen en met een 
kollega de 600 km one way op zondag 
richting Chemnitz, Duitsland begonnen. In 
de koffer: overbruggingskabel, motorolie, 
koelwater, sleeptouw en werkgerief. De wa-
gen had een koelwaterlek en de verkoop-
ster was zich vrij zeker dat de motor in orde 
was en het ergens een leiding moest zijn. 
We moesten nog dezelfde dag 600km terug 
rijden en de javagroene moest dit op eigen 
kracht doen. Maandag terug gaan werken.
In Chemnitz aangekomen bleek de wagen 
nog veel meer roestproblemen te hebben 
als enkel het dak en die ene deur. Ook al 
waren de andere roestplekken enkel van 
dichtbij te herkennen, ze waren overal. Nog 
verdere kleinere technische problemen en 
een zeer vuile wagen lieten me twijfelen 
of ik dit ding echt wel wou meenemen. 
Alles was onder het stof, alles kleefde, het 
stuurwiel voelde zich vuil aan. Positief was 
zeker dat de motor zeer zacht liep. Uit de 
rekeningen van de afgelopen jaren bleek 
dat zeer vele dure delen reeds uitgewisseld 
waren. Nieuwe turbo, nieuwe nokkenwel-
len en distributieriem, nieuwe dynamo, 
nieuwe luchtveringkompressor en luchtbal-
gen, enz. Een eindeloze lijst aan repa-
raturen. Zelfs een roetpartikelfilter was 
ingebouwd worden. En een nieuwe GPS 
met meer functies. Het geld op tafel gelegd 
en de 600km terugreis met een bang hartje 
begonnen. Hopelijk haalt hij die 600km 
terug naar huis zonder pannen. Na 50 km 
ging het koelwaterlampje aan. Aangezien 
het deksel niet deftig meer afsloot was er 
geen echte druk op het systeem en konden 
we zo direkt opvullen, randvol. De verdere 
550 km zijn zonder problemen verlopen. 
150km/h op de Duitse snelwegen, de wa-

gen reed perfect, geen vibraties, geen rare 
geluiden. Hij reed, en hij reed echt verba-
zingwekkend goed. Kort voor middernacht 
thuis aangekomen en na 1200km rijden 
was het welletjes voor die dag.
2 dagen later de wagen naar mijn lokale ga-
rage gebracht, met een waslijst aan dingen 
die moesten gedaan worden. Het koelwa-
terlek bleek inderdaad enkel een slecht 
aangesloten leiding te zijn (een nieuwe 
koeler was recent nog geinstalleerd.), nieu-
we handremkabels waren nodig, en een 
grote service met olie, remvloeistof, filters, 
enz was dringend nodig (reeds duizenden 
km het service-interval overschreden). En 
nog 4 nieuwe banden. En daarmee was de 
wagen eigenlijk reeds technisch rijdbaar. 
Ik had het veel erger verwacht. De boord-
computer werd ook meteen uitgelezen en 
gelukkig waren er heel weinig foutmeldin-
gen, zeker niets graverend. 
Ondertussen een foto opgestuurd naar de 
andere verkoper om te tonen dat hij zijn 
javagroene allroad kan behouden….
Nu ging het aan de kleine kosmetische 
verbeteringen: stofzuigen, stofzuigen, stof-
zuigen. Zeker 1/2kg bouwmateriaalresten 
uit alle hoeken van de wagen gehaald. Een 
nieuwe grille voor de rechter mistlampen, 
nieuwe wielkappen, nieuwe chroomlijn 
onder de rechter schijnwerper, alle stickers 
verwijdert, nieuwe dieseltankklep afsluit-
mechanisme (de volledige rechte zijde van 
de kofferbak moest uit elkaar om dit te 
vervangen), meteen ook de achterbank uit-
gebouwd en een verloren trouwring terug-
gevonden en naar de vroegere eigenaars 
opgestuurd. Hoe die trouwring tussen de 
rits van zitvlak en rugleuning is verzeild 
geraakt, kan ik me wel voorstellen…..
Het volgende probleem was de luchtvering: 
dikwijls in alarm en dan zakt de wagen zo 
diep dat de banden de wielkasten raken. 
Een nieuwe sensor voor het niveau vooraan 
links en 6 uur met een kollega zoeken naar 
de oorzaak van de doorgezakte luchtvering 
brachten soelaas. Uiteindelijk bleek er een 
slecht kontakt aan de printplaatpinnen 
te zijn die het niveau van de luchtvering 
regelt. 
Hiermee was de wagen dan eindelijk inzet-
baar voor het dagelijks gebruik, ondanks 
nog vele niet-werkende functies zoals een 
slecht sluitende passagierdeur, een slecht 
sluitend venster aan de bestuurderszijde, 
geen werkende cruise control, geen wer-
kende memory zetels passagierzijde, geen 
deftig werkende radio (USB stick en GPS 
werkt), geen functie van de zonnepanelen, 
geen functie bij alle 4 parkeersensoren 
vooraan, 2 niet werkende parkeersensoren 
achteraan.
Het werd tijd om de blinde schijnwerpers 
weer op te blinken. Dit geeft de wagen 
weer een frisse look en maakt de wagen 
opeens 10 jaren jonger. In deze toestand 
nam de javagroene allroad dan ook deel 
aan de eerste Europese allroad meeting in 
Ingolstadt in Juli 2016 waar nog een andere 
javagroene allroad aanwezig was.

De rest van de zomer werd gebruikt om 
het roestprobleem aan de onderkant van 
de wagen te bestrijden. Hier is een groot 
gedeelte roest verwijdert om en rond de 
reservewielbak. Scheepsverf voor het on-
derwaterschip is hier gebruikt.
Bij de werken aan de onderkant werd 
vastgesteld dat roest overal aanwezig is en 
in de komende jaren zeker moet worden 
verwijdert om erger te voorkomen. 
Deze wagen reed 1 jaar voor de Duitse Ski-
bond en is dan aan privaat verkocht. Sinds 
dan bleef deze wagen in dezelfde familie. 
Een garage heeft deze wagen nooit gezien 
en daar de eigenaars in een heuvelachtig 
gebied woonden, is er elke winter veel zout 
aan de wagen blijven kleven wat zijn roest-
probleem verklaart.
Om deze bijzondere allroad het zout van de 
winter 2016/2017 uit te sparen werd hetvol-
gende grote probleem aangepakt: de grote 
roestvlekken aan het dak en de passagier-
deur. De deur heb ik laten vernieuwen. Om 
het dak deftig te behandelen moest de 
dakreling weg. En om die uit te bouwen, 
moet de verkleding aan het dak van binnen 
uitgebouwd worden. Bij uitbouw kwamen 
de kabels van de zonnepanelen van het 
schuifdak vrij en toen bleek dat dit in 2004 
vernieuwd werd en de kabels niet aan-
gesloten werden. De zonnepanelen laten 
in de zomer de ventilator draaien en die 
zuigt buitenlucht aan om de wagen koeler 
te houden. Ook de memoryzetel- functie 
bleek enkel een niet verbonden stekker 
te zijn. Nadat de dakreling en versiering 
uitgebouwd waren kon de hoeveelheid aan 
roest aan het dak pas echt gezien wor-
den. Het bleek dat over de gehele lengte, 
aan beide kanten, de lasnaad tussen dak 
en zijkant van de wagen zwaar verroest 
was. Dikke plakken roest zijn verwijdert 
worden, en gelukkig waren er geen gaten 
te bespeuren in het dak. 1mm staal = 7mm 
roest (uit de lessen zeemanschap hogere 
zeevaartschool Antwerpen). Het dak was 
gelukkig nog niet doorgeroest. Dit zou 
extra kosten met zich gebracht hebben. 
De nieuwe rechter deur moest qua kleur 
aan de rest aangepast worden. Daar ook 
nog enkele lakbeschadigingen aan de 
achterdeur te zien waren, werd meteen de 
ganse rechter zijde van een nieuwe laag 
javagroene lak voorzien. Tegelijk werd het 
slot aan de rechter deur vernieuwd en het 
linker venster werd van een nieuw sluitme-
chanisme voorzien.
In deze toetand kwamen dan de „camp all-
road europe“ stickers op de zijkanten van 
de wagen. Ondertussen is er een nieuwe 
dakantenne met voet geplaatst worden en 
alle rubber afdekkingen van de dakreling 
zijn ook verniewd. De dakhemel is gereinigt 
en weer ingebouwd. Dit is de stand op 7 
April 2017.
De volgende winter zijn weer grote werken 
voorzien. De prioriteitenlijst wordt verder 
afgewerkt. Deze winter moeten de beide 
assen afgebouwd worden (vooraan moet 
zowieso eruit om de olielekken aan de olie-
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pan te repareren). Tegelijkertijd worden alle 
onderdelen aan de assen gezandstraald en 
achteraf met pulverlak beschermd. En als 
de assen dan toch afgebouwd zijn, wordt 
alles andere onderaan de wagen ook afge-
bouwd (wielkastverbredingen, holmverkle-
ding, diesel tank, kardanas, enz) om eens 
en voor altijd de bruine kanker te bestrij-
den. Daarna moeten nog de roestvlekken 
aan de achterklep en de linker zijkant van 
de wagen behandeld worden. Het laatste 
wordt dan nog de gehele motorruimte 
vrij maken om ook daar de carosserie te be-
handelen tegen roest. Dit wordt als laatste 
geplant.
Bij navraag aan de Duitse Skibond, Fédé-
ration International de Ski en Audi spon-
soring blijkt dat er in totaal 30 javagroene 
allroads gebouwd zijn voor de Duitse 
Skibond als sponsorwagen. De nationaal-
trainers zijn met deze wagens gereden. 
Er bestaan tot nu toe geen foto’s van toen 
met de oude opschrift voor de skiweltcup 
2000/2001. Gelukkig heeft de modelbouw-
auto fabrikant Rietze van deze javagroene 
ski allroads een model uitgebracht in 2001 
op schaal 1/87 met de oude opschriften. 

Ondertussen heb ik 2 javagroene allroads, 
beide oude dienstwagen van de Duitse 
skibond, beide exact dezelfde opties 
(spijtig genoeg geen low range) en beide 
uitgeleverd op dezelfde datum, namelijk 
20 Oktober 2000. In totaal bestaan er 31 
javagroene allroads (de 31 ste is geen 
skibond-allroad en is uit 2002 en heeft 
wel „low range“). Van deze 31 javagroene 
allroads bevinden zich 2 in mijn bezit, een 
derde in Spanje, de 4de is diegene die ik 
niet heb kunnen kopen, de 5de is in ingol-
stadt in slechte toestand en doorverkocht 
aan onbekenden en de 6de java is de 31 ste 
uit 2002. De andere 25 javas zijn nog niet 
opgedoken en misschien zijn enkele reeds 
tot scheermesjes herleidt.

Ondanks de vele werkuren, hoge onderde-
len kosten, is het een heel leuk project. Het 
is ongeloooflijk te zien hoe een wagen stil-
aan weer in oude glorie straalt en dit geeft 
veel meer voldoening dan een allroad te 
kopen in perfecte toestand. Deze „slechte“ 
javagroene allroad is hierdoor voor mij 
een heel bijzondere wagen geworden. Ik 
ben echt blij dat het verhaal deze wending 
gekregen heeft.



 

  

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: Frans Stil
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Hoe mijn Audi 100-droom 
 werkelijkheid werd

Het is een verhaal hoe een droom werke-
lijkheid werd, een Audi 100! De droom be-
gon eigenlijk tijdens werkzaamheden bij de 
provinciale brug te Franeker. In 1983 moest 
deze voorzien worden van een compleet 
nieuwe elektrische installatie. Natuurlijk 
moest er veel getest worden, de slagbo-
men, de lichten van de brug etc. Bij al dat 
testen moesten de auto’s stoppen.

En ja, je raadt het al! Daar reed heel lang-
zaam een Audi 100 voor mijn neus langs, 
wat een mooie limousine.
Thuis gekomen heb ik direct overal infor-
matie over dit type auto opgezocht.
Wat blijkt nou, het is ook nog eens de auto 
van het jaar 1983. Ik heb de totale kosten 
van deze Audi 100 eens uitgezocht, kan ik 
dit allemaal betalen? Al met al met mijn 
salaris als elektromonteur was dat niet te 
doen.

Het bleef een droom, dus eerst maar door-
rijden in mijn Ford Taunus Bravo. Tja, je 
moet toch wat?

• Eerst zal ik me even voorstellen, mijn naam is Frans Stil en ik woon in Joure.
Joure ligt in Friesland, de plaats waar Douwe Egberts koffie en thee produceert.

Ondertussen had ik mijn kameraad, die 
destijds bij een Audi-garage werkte als 
chef magazijn en monteur, ingelicht als er 
een Audi 100 binnen zou komen ik die auto 
ongezien wilde kopen.
Jaren gaan voorbij tot die kameraad mij in 
1991 belde. Er wordt binnenkort een Audi 
100 Sedan ingeruild in de garage. Hij vroeg 
mij of mijn droom nog steeds werkelijkheid 
moest worden.

En zo geschiedde het, een Audi 100 Sedan 
uit 1987. Ik was direct verkocht. Met mijn 
lengte van 1.95 meter is ruimte wel heel 
fijn en dat was er, top! Mooie azuurblauwe 
kleur inclusief mooie bekleding, climate 
control en cruise control. Eigenlijk was al-
les wat ik wenste aanwezig.

Gelukkig was ik toen in de positie om het 
wel te kunnen betalen. Tja, ik moest toen 
wel 20.500 gulden ophoesten.
Factuur altijd goed bewaard, soms moet je 
wat kunnen bewijzen! En jawel, de order-
bevestiging op 28-12-1991 en de overdracht 

op 15-01-1992. En na 8 jaar was mijn droom 
werkelijkheid geworden, en wat was ik trots.
Aankooppapieren, onderhoudsboekje: alles 
zat erbij. Zo ook certificaat katalysator in 
verband met het milieu.

Dan komen de jaren van echt genieten van 
de Audi 100 Sedan!
En natuurlijk moest er een trekhaak komen, 
want een kar of caravan of fietsenrek 
moest ook opgenomen worden in het 
accessoires-assortiment. Dakdragers van 
Thule voor kano’s en fietsen! Een grote 
koffer op de trekhaak van Thule voor de 
duikuitrusting.
Wat een plezier, een echte alleskunner met 
een 2.3-motor en 100 kW (136 pk).

Daarna leerde ik mijn huidige partner ken-
nen. Zij genoot net zoveel van de Audi als 
ik, de bofferd had niet alleen mij maar ook 
de Audi! Een trouwauto hadden wij nu niet 
nodig, wij hebben de Audi 100.
Wij hebben verre vakanties gemaakt met 
de Audi 100: Zwitserland, Frankrijk, België, 
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Bourguignon. 
For bringing back memories  
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Duitsland, Luxemburg en natuurlijk ook 
vele plekken in Nederland. 
Wat een fijne auto, snel, groot, comforta-
bel, een zee aan ruimte en ook zeer veilig. 
Onze kinderen weten niet beter, de Audi is 
er altijd.
Ja, en dan komt er een moment dat je je 
wilt identificeren als Audi-rijder. In 2014 
ben ik lid geworden van de Algemene Audi 
Club Nederland.

Vanaf december 2015 heb ik gekozen voor 
het kwarttarief van de belastingdienst.
Mijn kameraad bleef natuurlijk onze mon-
teur die altijd voor het onderhoud van de 
Audi 100 zorgde. Het meeste was altijd 
goed te repareren en op te lossen.
Maar het neemt niet weg dat de jaartjes 
beginnen te tellen. Ik heb het geluk dat ik 
een paar fantastische mensen heb leren 
kennen van de Audiclub, bekend bij velen: 
Eddy en Willem Sloterwijk uit Langweer.
Echte toppers en daar gaat mijn verhaal de 
volgende keer over, wat we de afgelopen 
winter hebben gerealiseerd met mijn Audi 
100 en dat is en wordt een verhaal van en 
voor de echte techneuten gerelateerd aan 
de Audi 100 Sedan.
Ik heb veel geleerd en uitgevonden.

Ondanks de vijfploegendienst waar ik in 
werk hoop ik een keer bij een meeting aan-
wezig te kunnen zijn van de Audiclub.





In deze uitgaven een wederom een kijkje in mijn verzameling modelauto’s van Audi. 
Een leuk detail, de meeste Audi’s voorzien zijn van een Duits kenteken.

Audi Q5  [2017]  Spark
Audi A5 Coupe [2017] Spark
Audi S8  Neo
Audi A8 Minichamps
Audi A4 [2016] Spark
Audi A4 Avant [2016] Spark
Audi Q7 [2016] Spark
Audi RS6 Avant Minichamps
Audi S6 Limousine Schuco
Audi A6 allroad quattro Minichamps
Audi Q3 Schuco
Audi RSQ3 Schuco
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Modelauto’s deel 2
Tekst en foto’s: Floris Scheidius



Boekrecensies

Tekst: Karel Alleene
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• De reis naar Techno Classica levert ieder jaar een dubbel sentiment op. De stortvloed aan 
klassieke Porsches, BMW’s en Mercedessen laat je bijna bedwelmd achter. Het bezoek aan de 
Volkswagen Groep-hal resulteert echter ieder jaar in een ijskoude douche. Natuurlijk bevinden 
er zich auto’s die je moet gezien hebben. Dit jaar ontwaarde ik er een prachtige, elegante 
Skoda 935 Dynamic. Een auto die doet denken aan de illustere Tatra 77 maar vooral een ge-
tuige is hoe hoog het niveau was in Tsjechië qua autoindustrie voor de Tweede Wereldoorlog. 
Afgelopen maand spendeerde Auto Bild Klassik trouwens een redelijk aantal bladzijdes aan 
die Skoda 935 Dynamic en zijn Tsjechische tijdgenoten. Een uiterst interessant artikel, waarna 
ik uren rondstruinde op Wikipedia om informatie te sprokkelen over spannende auto’s als de 
Tatra V570 (bekijk die auto en probeer vooral niet te denken aan de VW kever).

Terwijl ik dit schrijf, realiseer ik me dat 
de Audi-stand in Essen me in al die jaren 
nooit werkelijk enthousiasmeerde. Ze voelt 
plechtstatig aan, de keuze aan auto’s is er 
naar mijn gevoel weinig geïnspireerd. De 
Duitse Audi-club - vol met goede bedoelin-
gen en gedreven mensen - toont zich ieder 
jaar de beste plaats waar je iets kan voelen 
van oprechte Audi-liefde. Wars van kapso-
nes vertellen de eigenaars er de verhalen 
van hun respectievelijke auto’s.

In 2017 wordt de NSU Ro80 vijftig jaar, wat 
betekende dat de auto alle plaats kreeg 
op de Audi-stand. Met andere woorden: 
er viel geen enkele Audi te bespeuren in 
de Volkswagen Groep-hal. Vrij onwaar-
schijnlijk. Hoewel ik de Ro80 een warm hart 
toedraag, beende ik de hal vrij snel uit. Op 
zulke momenten vraag je je af hoe Audi 
omspringt met hun erfgoed. Mensen die 
ooit Rétromobile in Parijs aandeden ston-
den waarschijnlijk versteld over de warmte 
die er heerste op de stands van Renault, 
Peugeot en Citroën. Mensen die met klas-
sieke auto’s van die drie autoproducenten 
rondrijden worden er onthaald als goede 
kennissen. In een onbewaakt moment 
vroeg ik mezelf ooit af te Parijs: ‘Waarom 
kochten mijn ouders destijds geen rode 
Citroën BX TRX in plaats van een muisgrijze 
Audi 80 CD diesel?’, dan was ik nu mis-
schien eigenaar van een grasgroene Cit-
roën CX Pallas en kon ik een Pastis drinken 
met die andere Citroën-liefhebbers. Ik geef 
toe: het was op dat moment drukkend heet 
en ik had een razende honger en dorst, dan 
gaat een mens al eens ijlen.

De bad vibes in Essen verdwenen als 
sneeuw onder de zon, toen ik kennis 
maakte met de recentste publicaties van 
‘Audi tradition’. Klaus Arths ‘NSU Ro80: 50 
Jahre Vorsprung durch Technik’ kun je met 
112 bladzijden bezwaarlijk een volumi-
neus werk noemen. Wie op zoek naar een 
diepgravend werk over de ontwikkeling van 
de Ro80, laat dit boekje beter links liggen. 
Desalniettemin merk ik dat ik frequent door 
dit document blader, omdat het verdraaid 
mooi werd vormgegeven. Het ranke sil-
houet van de Ro80 wordt bijvoorbeeld met 

prachtige, dunne oranje lijnen weergeven 
op de kaft. Binnenin wordt er een summier 
overzicht gegeven van brochures, techni-
sche tekeningen en exportmodellen. Wie 
de NSU Ro80 genegen is, zal hierin een 
goede papieren vriend vinden.

Nog interessanter is ‘Auto Union DKW: Im 
Spiegel der Werbung 1949 bis 1966’ van Ralf 
Friese. Een boek dat een dwarsdoorsnede 
biedt van hoe mensen auto’s beleven door 
de tijd heen. Advertenties spelen stee-
vast in op onbewuste verlangens van de 
consument. De beeldtaal die Auto Union/
DKW hanteerde om de 1000 S Coupé de 
Luxe in de markt te plaatsen is intrigerend. 
We zien een bordeauxrode 1000 S gepar-
keerd in een bosrijk gebied, er komt een 
koppel van middelbare leeftijd aangewan-
deld in avondkledij en een gekostumeerde 
chauffeur(!) houdt de deur open om het 
koppel naar een niet nader gespecifieerde 
bestemming te brengen. Verder zien we de 
Auto Union/DKW 1000 S tussen rennende 
paarden, op het strand en in de buurt 
van een skibaan. Mondaine plaatsen, de 
baseline is duidelijk: dit is een auto voor de 
fijnproever. Maar met de beste wil van de 
wereld kun je je toch niet voorstellen dat 
veel mensen in hun Auto Union/DKW 1000 
S gechauffeerd werden.

Wie een beetje vertrouwd is met de ad-
vertentiegeschiedenis van de VW Kever 
weet dat er een drastische ommekeer 
plaatsvond toen het reclamebureau van 
William ‘Bill’ Bernbach de zaken in handen 
nam. De prachtig getekende advertenties 
(waarin de VW Kever bewust te groot werd 
geproportioneerd) werden vervangen door 
een fotorealistische weergave van de auto 
met een vaak zwaar ironische inslag. De-
zelfde trend tekent zich af in dit boek. Waar 
reclame tot pakweg 1954 het werk was van 
professionele tekenaars (let op de lijntjes 
die ze aanbrachten om snelheid te sugge-
reren), zie je het daarna evolueren naar een 
realistische weergave. Zonder de knipoog 
van Bill Bernbach wel te begrijpen, want 
zoals ik eerder schreef: de DKW moest iets 
‘mondain’ uitstralen.

Een moment van herkenning overviel me 
toen ik de brochure van de Auto Union 
1000 van 1960 zag. ‘Stromform - der neu-
este Schrei?’ titelt de advertentie. De layout 
van de bewuste brochure is quasi identiek 
aan die waarmee Tatra de 87 in de markt 
zette. Een gevalletje van plagiaat of een 
gemaskeerde vorm van hulde aan Tatra? 
Zegt u maar.

Ralf Friese: Auto Union/DKW: Im Spiegel der 
Werbung 1949 bis 1966, Delius Klasing/Audi 
Tradition, 2017, 159 blz. ISBN 978-3-667-
10913-2

Klaus Arth: NSU Ro80, 50 Jahre Vorsprung 
durch Technik, Delius Klasing/Audi Tradi-
tion, 2017, 112 blz. ISBN 978-3-667-11045-9



• 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

Audi Cabrio 2.3 1992. Voor zijn leeftijd een nette auto. 
Motor: 2.3E 133 pk (NG) 5 cilinder,  5-versnellingsbak. 
Kilometerstand ±237.000 km, stuurbekrachtiging, cen-
trale deurvergrendeling, lederen bekleding, windscherm 
origineel Audi, mistlampen in voorbumper, 17” lichtme-
talen velgen, ABS, 3de remlicht, handbediende softtop in 
goede conditie. Wordt geleverd met nieuwe APK
Uiteraard heeft de auto zijn gebruikelijke gebruiksspo-
ren. De auto is recent volledig gepoetst en gepolijst.  
Leuke zomerauto in een goeie staat van onderhoud.  
Oerdegelijke techniek die nog jaren mee kan. Prijs: 2950,- 
beperkt onderhandelbaar. geen garantie en geen inruil 
mogelijk. Bij vragen of belangstelling info@type81.nl

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

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 
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!


