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Omslagfoto: Historische machinerie in Friesland. Foto: Davy Groot

afdelingen
Audi 100 Coupé S
840 Trudie Maas (voorzitter)

Nederlands Urquattro Register

coördinators: Hessel Terpstra, Jan Los

dank aan
In willekeurige volgorde:
Egid Pinckaers
Albert Platvoet
Henk Droppers
Victor de Vor
Johannes Tigchelaar
Gert-Jan Lenderink
Roelf de Haan
Davy Groot
Audi AG
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Van de voorzitter
Nieuwe leden, nieuwe Audi’s
Factuur ingesloten!
Evenementenkalender
Uitnodiging Nieuwjaarsmeeting
100 C1 Event 2018
Vacaturen Penningmeester/
Ledenadministratie
Ze zijn er nog, de schuurvondsten
Op tijdreis in Friesland!
Oldtimerdag Alphen aan de Rijn
Oldtimers kijken in Denemarken
37e int. Coupé S treffen 2018
Audi vijfcilinder Engine of the year
Goodwood Festival of Speed
Junkyard find: Audi 100 LS
Audimarkt
Rust roest

- 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
544 Willem Sloterwijk

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

• December, maand van feesten en gezelligheid. Ook de periode van winterslaap. Veel dieren hebben het slim beke-
ken: zodra de dagen korter worden en de temperaturen gaan zakken, zoeken ze een rustig en veilig plekje op om de 
koude wintermaanden in een toestand van diepe rust aan zich voorbij te laten glijden.

Geen sores, geen zorgen om de dag van 
morgen of zorgen om eten of een warm 
onderkomen, geen benul van wat zich in 
de grotemensenwereld allemaal afspeelt. 
(Hoe groen wil je het hebben?)

Ook de meeste oldtimers staan op stal 
voor een aantal maanden winterslaap. 
Ons prachtig erfgoed blijft zo niet alleen 
gespaard van kou en nattigheid, aan pekel 
en andere winters strooigoed hebben de 
meeste eigenaren toch echt een hekel. 
Zo blijven in deze periode alleen de nieu-
were modellen op de weg. Was het maar 
alvast weer voorjaar…!
Onze club is zeker niet in winterslaap. 
De Audiclub bruist van de initiatieven 
en barst van de nieuwe ontwikkelingen. 
Zo wordt al weer de laatste hand gelegd 
aan het evenementenprogramma voor het 
nieuwe jaar, wordt er druk gesleuteld aan 
de website en is er een creatief concept-
plan bedacht om de vacante bestuursfunc-
ties in te vullen. 

Vacante bestuursfuncties? Jawel, naast 
de vacature van voorzitter ontstaat er ook 
een vacature voor de PR-werkzaamheden. 
De vacature van voorzitter hangt al langer 
in de lucht, die van de PR pas sinds kort. 
Dit laatste vanwege het feit dat Caspar 
de Lint in het Zwitserse een nieuwe baan 
heeft geaccepteerd.

Alvast een tipje van de sluier: door onder-
ling te schuiven, kan de voorzittersfunctie 
ingevuld worden. Door nog wat meer ge-
schuif kunnen ook de PR-taken worden on-
dergebracht. En zo ontstaat er een nieuwe 
vacature voor het penningmeesterschap. 
Graag verwijs ik u naar de aanvullende in-
formatie elders in dit blad. Uiteraard hoop 
ik dat er leden zijn die deze functie serieus 
in overweging willen nemen.

Hoe dit conceptplan er uiteindelijk uit gaat 
zien en of u als lid hiermee kunt instem-
men, zal uiteraard tijdens de Algemene 
Ledenvergadering 2018 blijken.
Graag wens ik u allen een fijne laatste 
maand van dit jaar toe en natuurlijk een 
gezond en voorspoedig begin van 2018.
Ik hoop u te mogen begroeten tijdens de 
Nieuwjaarsmeeting op 21 januari in Eck 
en Wiel. Dan zullen we als club het nieuwe 
jaar feestelijk begroeten.

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!

1867 B Moerland 
Bilderdijkstraat 129
7442 VK  Nijverdal
bmoerland@kpnmail.nl 
0548-851251
Audi 80 TJ-43-HY 1988 blauw 

1868 RL Vonk
Nimfkruidvaart 19
2724 SR Zoetermeer
robvonk@live.nl
06-49117640 
Audi TT 8N 3.2 V6 27-PK-VS 2004 blauw
 
1869 GP Bondor
Achterweg 11
4793 EZ  Fijnaart
gabi_bondor@hotmail.com 
06-51118105
Audi 80 quattro JB-TT-06 1985 wit

1870 LRH Huisman
Warmoesstraat 21
6678 BB  Oosterhout
berry.huisman@live.nl
06-47396639
Audi A4 B8 3.2 69-GLJ-4 2008 blauw

1868
1871 BGG Poort 
Anthonie Fokkerstraat 54
1403 VS  Bussum

1872 AJJZ van der Velden 
Juweelstraat 1 
5175 TB  Loon op Zand
jenjhandymanservice@gmail.com 
06-11160005
Audi A5 49-LNK-7 2010 grijs

1873 P Lanjouw
Westerstraat 50
9561 SN  Ter Apel
planjouw@home.nl
06-51282901
Audi 80 HF-RS-01 1993 grijs

1874 JM Hengeveld
Carel Nakkenstraat 37
2282 SR  Rijswijk
tijn.hengeveld@planet.nl
070-3624498
Audi S6 69-HTD-9 2001 zwart

Factuur ingesloten!
Beste clubleden,
Voor u ligt alweer het laatste clubblad van 
2017. Het gaat beter met de economie en 
ook met de financiën van onze club. Maar 
we blijven zuinig en voorzichtig met uw club 
geld omgaan.
Daarom versturen we dit jaar de jaarlijkse 
contributie factuur voor het clubjaar 2018 
weer samen met het laatste clubblad van dit 
jaar.
Kijk uw enveloppe dus even goed na.

1872

1872
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Evenementenkalender 
2018

21 januari 2018
Nieuwjaarsmeeting
Eck en Wiel

29 april 2018
Algemene Ledenvergadering
Montfoort

10-13 mei 2018
Coupe S treffen
Eiland van Maurik

• De nieuwjaarsmeeting 2018 is gepland op 21 januari in Eck en Wiel.

Uitnodiging Nieuwjaarsmeeting

We zijn te gast bij de Witte Zwaan. Traditie-
getrouw 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

De kosten voor de lunch bedragen e 14,50 
voor volwassenen, e 7,- voor kinderen van 
4 t/12 jaar en kinderen t/m 3 jaar eten gratis 
mee.
 
Aanmelden kan tot met 15 januari 2018

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



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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Ze zijn er nog, de schuurvondsten

Functie-eisen: 
- enthousiast AACN-lid en regelmatig bezoeker van clubmeetings
-  bereidheid om samen met de andere bestuursleden richting te 

geven aan de AACN
-  een gezond inzicht in cijfers; je hoeft geen boekhouder of 

 accountant te zijn (mag natuurlijk wel), maar je moet wel gevoel 
voor cijfers hebben

-  goede pc-vaardigheid en ervaring met Excel
-  bereid om 4 tot 6 keer per jaar ergens in Nederland deel te 

nemen aan een bestuursvergadering en ook zelf als gastheer/
gastdame voor een bestuursvergadering op te treden

Vacature Penningmeester

• Vanwege het aanstaande aftreden van Egid Pinckaers en Caspar de Lint, en de daardoor 
ontstane verschuivingen binnen het bestuur, zijn we op zoek naar een nieuwe Penningmeester 
(m/v).

Wat hebben we te bieden:
- lidmaatschap van een enthousiast, hecht en plezierig team
- contacten met andere clubs, mogelijk als ACI-vertegenwoordiger
- ruimte om ideeën over het clubgebeuren te presenteren, over-

leggen en te realiseren
- je pasfoto op pagina 2 van het clubblad

Meer weten of solliciteren?
Neem contact op met Gert-Jan Lenderink of Erik Bongaerts. 
Zie pagina 2 van dit clubblad voor contactgegevens
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Op tijdreis in Friesland!

Tekst: Roelf de Haan, foto’s: Davy Groot

Ik wist het in elk geval niet, maar het pro-
gramma was aantrekkelijk genoeg om in te 
schrijven en op zaterdagochtend richting 
Friesland te toeren in m’n net gewassen 
Audi. Tot even voorbij Leeuwarden viel het 
mee, maar daarna werden de weggetjes 
kleiner én rijker bezaaid met klei en andere 
oogstrestanten. Een ontmoeting met een 
aardappelrooier XXXL liet de berm over 
als enige uitwijkmogelijkheid en tevens 
finishing touch in het egale vergrijzings-
proces. Dus eenmaal aangekomen op de 
parkeerplaats bij het Meier Motorenmuseum 
was niet veel meer te zien van mijn huisvlijt 
met slang en borstel.
Maar binnen was des te meer te zien! Door 
de toegangsdeur stap je binnen in een an-
dere tijdzone: waar je ook kijkt, overal staan 
-voornamelijk stationaire- motoren die in 
vroeger jaren fabrieken, gemalen, sche-
pen, werktuigen en nog veel meer hebben 
aangedreven. En staan er niet alleen: diverse 
motoren zijn startklaar, het starten van deze 
motoren vergt alleen iets meer dan het 
omdraaien van een sleutel. Maar eerst kof-
fie en gebak in de ontvangstruimte – waar 
elke tafel ook een motor huisvest onder de 
glazen plaat. En waar de lampen bestaan 
uit houten riemschijven. En als we eenmaal 
zitten, krijgen we een presentatie over de 
historie van het bedrijf en het motoren-
museum: bijna een eeuw geleden, in 1921, 
begonnen als de lokale smid, voornamelijk 
ten behoeve van de landbouw groeide het 
bedrijf via bulldozers en machinebouw uit 
tot het huidige Meier Handling Solutions 
- fabrikant en wereldwijd leverancier van 
voorzetapparatuur voor heftrucks - en Meier 
Metal, een in plaatwerk gespecialiseerde 
toeleverancier.
Het motorenmuseum begon in 1960 als een 
hobby van bedrijfseigenaar Sjoerd Meier 
en is in inmiddels ruim een halve eeuw uit-
gegroeid tot een indrukwekkende collectie 
waar Sjoerd Meier met 4 vrijwilligers de al 
geplaatste machines in conditie houden 
en demonstreren en ondertussen werken 
aan het weer klaar maken van nog meer 
motoren én ‘randapparatuur’ waaronder een 
complete werkplaats waarin alle machines 
nog vanaf centrale assen met lange riemen 
worden aangedreven, behalve de smeedha-
mer: die heeft z’n eigen electromotor, maar 
dan wel ‘off the grid’: één van de stationaire 
motoren verzorgt de stroomopwekking voor 
deze elektromotor. 

In de rondleiding werden diverse moto-
ren gedemonstreerd, en zoals al gezegd: 
het starten van deze motoren vergt iets 
meer dan het omdraaien van een sleutel. 

• Sint Jacobiparochie – of Sint Jabik op z’n Fries- valt met z’n 1700 inwoners onder de kleine-
re plaatsjes in Friesland. Cars, Cola & Coins heeft het plaatsje voor Amerikanenliefhebbers wel 
op de kaart gezet, maar dat daar ook een motorenmuseum én een internationaal opererend 
bedrijf gevestigd zijn?

 Sommigen starten op perslucht - waarbij je 
dan wel eerst het vliegwiel net voorbij het 
bovenste dode punt moet zetten, andere 
kleinere hulpmotoren worden op hand-
kracht gestart - om daarna de ‘echte’ motor 
op gang te brengen! We mogen het nu dan 
de mond vol over duurzaamheid hebben, 
maar deze voorbeelden van klassieke ma-
chinebouw laten zien dat onze voorouders 
die discipline eigenlijk veel beter beheers-
ten: motoren werden gebouwd voor de 
eeuwigheid - en liepen bij goed gebruik en 
goed onderhoud ook eeuwig. Tekenend is 
wat dat betreft ook het oliefilter: tegenwoor-
dig denken we dan aan een wegwerpfilter, 
maar het oliefilter in het motorenmuseum 
is een serieus apparaat om de olie uit de 
diverse motoren in een aantal stappen te 
filteren om het daarna weer te gebruiken.

Vol met indrukken van deze klassieke tech-
niek mochten we daarna een kijkje nemen 
bij Meier Handling Solutions en Meier 
Metal. State of the art bedrijven, waarbij bij 
Meier Metals de klassieke scharen, boren, 
zagen enzovoort volledig zijn vervangen 
door CNC plaat en buislasers met in de 
‘nieuwbouw’ ook apparatuur om deze ma-
chines automatisch te beladen en ontladen. 
Dus 24/7 draaien zonder personeel in de 
nachtdienst.

Na de lunch en nog vol met indrukken 
reden we vervolgens door naar Cars, Cola  
& Coins. Nou ja, doorrijden? Cars, Cola  & 

Coins ligt op een goede steenworp afstand 
van de Meier groep en het Motorenmu-
seum, alleen iets verder van de dijk af. Als 
er geen duidelijk borden stonden, zou je het 
niet in je hoofd halen om zomaar het land 
in te rijden, maar in die grote schuur bij de 
boerderij wachtte ons de tweede verrassing 
van de dag: ook hier stap je door de deur te-
rug in de tijd, alleen iets minder ver dan bij 
het motorenmuseum. Eenmaal binnen waan 
je je in het Amerika van de jaren ‘50, ‘60 en 
‘70. De tijd waarin wij ons als naweeën van 
de wederopbouw verplaatsten in Kevertjes, 
DKW’tjes en de eerste naoorlogse Audi mo-
dellen waren in Amerika de hoogtijdagen 
van de vleugels, de Cubic Inches, de Muscle 
Cars en ‘Bigger is Better’. De naweeën 
van de tweede wereldoorlog bestonden 
in Amerika uit de aanvankelijk op vooroor-
logse modellen gebaseerde auto’s zoals de 
Buick Special met in het eindeloze lange 
vooronder een 8-cilinder lijnmotor, maar 
de opkomst van de compacte en relatief 
goedkope V8 brachten de 8-cilinder binnen 
het bereik van Average Joe. Elk jaar kwamen 
er vernieuwde modellen op de markt met 
uiteraard nog meer Cubic Inches en pk’s, 
nog grotere vleugels en steeds meer luxe. 
Heerlijk om hier je zaterdagmiddag door te 
brengen!

Dus Sjoerd Meier & vrijwilligers van het 
Motorenmuseum, Albert Meier en mede-
werkers van Cars, Cola  & Coins  én Sytze en 
evenementencommissie: BEDANKT!
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Oldtimerdag Alphen aan de Rijn

Na een korte nacht met de avond ervoor een 
vergadering in het zuiden des lands, is het 
om 08.00 uur verzamelen bij huize de Vries in 
Ter Aar. De reden van het vroege tijdstip is de 
opzet van deze dag, waarbij je niet je op ei-
gen idee heen en naar keuze weer weg kunt. 
Nee, men wordt na een korte toertocht een 
aangegeven plaats toebedeeld waar men dus 
de gehele dag staat en het kijken en bekeken 
worden is.
 
Zo werd het om op tijd te zijn 06.00 uur de 
Audi 90 uit de box halen, olie peilen en bijvul-
len, nog even tanken en door… 
Dat ging even anders, de auto wilde na het 
tanken niet meer starten en het flitste door 
mijn hoofd: bel maar af dat het niet gaat luk-
ken. Op 250 meter van mijn box en met het 
nummer van onze ANWB in de aanslag en 
een wat gezakte paniek, kreeg ik een heldere 
ingeving. Ik had olie bijgevuld en de dop gaf 
bij het sluiten enige weerstand. Bij controle 
bleek deze niet goed sluitende afvuldop de 
oorzaak.

Het weersvooruitzicht was niet florissant 
en onderweg begon het dan ook al snel te 
regenen. Aangekomen bij het verzamelpunt 
huize de Vries blijken we met een clubje van 7 
Audi’s te zijn, uiteindelijk denk de best verte-
genwoordigde club. Na een bakje koffie gaan 
we door naar het verzamelpunt in Alphen aan 
de Rijn voor de start van de toertocht. Aan 
het einde van de toertocht worden we door 
de organisatie naar de voor ons bestemde 
plaatsen geleid waarbij het opvalt dat vele 
plekken leeg blijven. Men heeft waarschijnlijk 
vanwege de vooruitzichten in de week vooraf 
al een streep door hun deelname gehaald. 

Tijd voor een rondje Alphen aan de Rijn welke 
meer dan voldoende bekend is geworden 
door het kraanongeluk van enkele jaren 
geleden waarvan de gevolgen nog goed te 
zien zijn en vele herstelwerkzaamheden nog 
steeds in volle gang zijn. Honger zullen we 
deze dag niet hebben want zowel door de 
organisatie als door de familie de Vries zijn 
lunchpakketten beschikbaar gesteld.

En dan de oldtimerdag zelf, het is een gezelli-
ge opstelling in de binnenstad bestaande uit 
clubs en particulieren met Amerikaanse en 
Europese oldtimer-auto’s en caravans. Maar 
ook mooi gerestaureerde vrachtwagens, 
standmotoren en sleepboten uit vervlogen 
tijden.

Uiteindelijk een gezellig dag waarbij aan het 
einde de zon nog flauwtjes doorbrak en het 
zeker geen geheel verregende dag werd. Als 
laatste zeker dank aan Jetze en Netty de Vries 
voor de gastvrijheid zo vroeg op de ochtend.

Tekst: Gert-Jan Lenderink, foto’s: 

• Op 17 september werd dit jaar de 35e oldtimerdag in Alphen aan de Rijn gehouden. Enkele 
leden van onze club bezochten deze dag al meerdere keren, zo ook ons lid Jetze de Vries en 
zijn vrouw. Waarbij zij ook probeerden een stukje promotie te doen voor onze club.
Dit jaar besloten ondergetekende en Victor de Vor hen eens een keertje bij te staan om zo met 
wat meer club auto’s deel te nemen. 
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Ekeskov is het grootste waterslot van Eu-
ropa. Ook de ‘normale’ klassieker-collectie 
op de begane grond is indrukwekkend en 
het rijdt ook allemaal nog. Wel veel van 
privé-eigenaren. Ook een unieke collectie 
motorfietsen is hier te bewonderen, han-
gend op ooghoogte aan de zolder. 

Er is echt heel veel oud spul te zien in 
Denemarken. Museum in Gjern op Jutland. 
Ziet er aan de buitenkant niet uit. Maar wat 
een verrassing als je eenmaal door de deur 
bent. Gerestaureerd en ongerestaureerd. 
Van DKW tot Rolls-Royce. Inclusief motor-
fietsen, bezinepompen, gereedschap, enz. 

En dan het museum in Strib op noord-west 
Funen. Ik heb nog nooit zo,n mooie collec-
tie echte oldtimers gezien in zo’n perfecte 
staat. Cadillac, Rolls-Royce, de duurste au-
tomerken en perfect gerestaureerd. Alles 
rijdt nog! Alles in bezit van een particulier 
van boven de 80 (zelf dus ook oldtimer). 
Deze man was garage-eigenaar en heeft de 
zaak nu overgedaan aan zijn zoon, die de 
meeste auto’s uit Amerika gehaald heeft. 
Op zolder staat zijn motorfietsencollectie, 
waaronder ook een prachtige Wanderer. 
Kortom: als je even zoekt is er nog heel 
veel oud spul te bewonderen in Denemar-
ken.

Die man in de rode jas ben ik. 
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• Deze foto’s zijn in juni 2017 genomen op de zolder van een museumschuur van kasteel 
Ekeskov op Funen, Denemarken.

Oldtimers kijken in Denemarken

Tekst en foto’s: Johannes Tigchelaar
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10 T/M 13 MEI 2018 
INTERNATIONALE  
AUDI 100 COUPE S TREFFEN 
 
DONDERDAG 10 MEI 
10:00 - 24:00 Aankomst dag, aanmelden in de Beach Club 
19:00 - 21:30 BBQ op het strand, van de Beach Club 
 
VRIJDAG 11 MEI 
10:00 Vertrek toertocht richting Leerdam incl. toegang tot museum  
18:00 Beach party bij de Beach Club 
19:00 - 01:00 Feestavond en diner in de feestzaal 
 
ZATERDAG 12 MEI 
9:00 Olympische Audi 100 Coupé S Spelen 
10:00 Audi 100 C1 Treffen met onderdelenmarkt 
16:00 Vergadering voorzitters diverse clubs 
19:00 Buffet met prijsuitreiking in de feestzaal 
 
ZONDAG 13 MEI 
Afscheid 
 

 

 
 

 

 

 

[ 10 MEI 2018 ] 
AANKOMSTDAG MET 

BBQ 

 

[ 11 MEI 2018 ] 
TOERTOCHT NAAR 

LEERDAM 

 

[ 11 MEI 2018 ] 
BEACH PARTY 

 

[ 12 MEI 2018 ] 
AUDI 100 C1 TREFFEN 
ONDERDELENMARKT 

 

[ 13 MEI 2018 ] 
AFSCHEIDSDAG 

 

VAKANTIEPARK 
EILAND VAN MAURIK 

EILAND VAN MAURIK 1 
4021 GG MAURIK 

NEDERLAND 
+31 (0)344 - 691 502 

receptie@eilandvanmaurik.nl 

www.eilandvanmaurik.nl 

10 t/m 13 mei 2018 

 
 

Ook zonder Audi 100 Coupe S 
bent u van harte welkom 

 
  

OOK VOOR KINDEREN & TIENERS 
 
Op het park is er voor de kinderen en tieners een enthousiast 
animatieteam die tijdens de vakanties veel organiseert voor 
kinderen tot 12 jaar en voor tieners. Ook is er een gave chill ruimte 
met leuke games, overdekt zwembad, waterspeeltuin, ponyrijden 
etc. 
 
WWW.AUDICLUB.NL/TREFFEN-2018-NL 
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 “EILAND VAN MAURIK” ACCOMMODATIES 
 

 
37E INTERNATIONALE AUDI 100 COUPE S TREFFEN 

  AFSTAND TOT TREFFEN LOCATIE 
    Strandhuisje, Haven huis, Haven villa en Camping  Best 
    Riverlodges       Beter 
    Safaritenten       Goed 
 

 

  
  
  
 

 

 

 

 

  STRANDHUISJE (MAX 4 PERSONEN) 
 - Op de landtong aan het water 
 - Lichte woonkamer met flatscreen TV, zithoek, eethoek 
 - Overdekte veranda met tuinmeubilair 
 - Moderne open keuken met vaatwasser, Nespreso koffie 
   apparaat       
 - 2 slaapkamers met elk twee boxspring bedden 
 - Badkamer met douche 
 - Parkeerplaats voor 1 auto 
 - Rookvrij 
 

   RIVIERLODGE (MAX 6 PERSONEN)  
 - Lichte woonkamer met TV, zithoek, eethoek en deuren       
   naar overdekt terras 
 - Moderne open keuken met vaatwasser, Nespresso koffie  
   apparaat en combimagnetron 
 - 2e TV met DVD in de Bedstee 
 - 2 slaapkamers met elk twee boxspring bedden 
 - Bedstee voor twee personen in de nok van de Lodge 
 - Badkamer met douche en wastafel 
 - Separaat toilet 
 - CV 
 - Autovrij en rookvrij 
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  SAFARI TENT (MAX 5 PERSONEN) 
 - 5 x 5 meter met luifel van 2 meter 
 - De Safaritenten staan op een houten vlonder met een    
   overdekte veranda 
 - Compleet ingerichte keuken met koelkast, 4 pits gasstel,  
   Nespresso apparaat, waterkoker 
 - In het leefgedeelte staat een eettafel met 5 stoelen en een    
   kachel 
 - Lounge set met all weather kussens en picknick tafel 
 - 2 aparte slaapcabines met in totaal 5 slaapplaatsen, boxsprings     
   voor 2 personen (ook los te koppelen) stapelbed en een 1  
   persoons boxspring. Alle bedden zijn inclusief dekbedden en  
   kussens. 
 - Heerlijke hangmat om te relaxen 
 - Rookvrij 
 

  SAFARI TENT+ (MAX 5 PERSONEN)  
 - 7 x 5 meter met luifel van 2 meter 
 - De Safaritenten staan op een houten vlonder met een   
   overdekte veranda 
 - Compleet ingerichte keuken met koelkast, 4 pits gasstel,  
   Nespresso apparaat, waterkoker 
 - In het leefgedeelte staat een eettafel met 5 stoelen en  
   een kachel 
 - Lounge set met all weather kussens en picknick tafel 
 - 2 aparte slaapcabines met in totaal 5 slaapplaatsen,  
   boxsprings voor 2 personen (ook los te koppelen)  
   stapelbed en een 1 persoons boxspring. Alle bedden zijn   
   inclusief dekbedden en kussens. 
 - Voorzien van douche, toilet en wastafel 
 - Heerlijke hangmat om te relaxen 
 - Rookvrij 
 

         

            

  HAVEN VILLA (MAX 8 PERSONEN) 
 - Luxe villa, gelegen bij de jacthaven met veel buiten en 
   binnenruimte 
 - 3 slaapkamers met 3 bedden, 1 x stapelbed & los bed, 1 x 2  
   bedden waarvan 1 kamer gelegen op de 1e verdieping  
 - Luxe en complete keuken voorzien van alle apparatuur 
 - 1 badkamer, 2 toiletten 
 - 2 royale buitenterrassen 
 - Rookvrij 
 

   HAVEN HUIS (MAX 20 PERSONEN)  
 - Sfeervol ingerichte woonkamer met open haard en LCD-tv 
 - Luxe open keuken met stoomoven, magnetron, vaatwasser   
   en Nespresso apparaat 
 - Tweede verblijfsruimte voor kinderen met eigen  
   loungehoek met tv, tafeltennistafel, pooltafel en air   
   hockey. Grote knutseltafel. 
 - 6 ruime slaapkamers, waarvan 2 met eigen wastafel (3  
   vierpersoons kamers, 2 driepersoons waarvan 1 met eigen  
   wastafel en 1 tweepersoons kamer met eigen wastafel)  
   met airco. 
 - 3 badkamers waarvan 1 met ruime regendouche en bad 
 - Kleine sauna 
 - Ruim overkapt terras met lounge set 
 - Grote tuin met lounge set 
 - Zicht op de jachthaven 
 - Rookvrij 
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PRIJSLIJST VOOR DEELNAME EN OVERNACHTING   

 
        Huis   Schoonmaak 
  Riverlodge (6 persoons) 3 kamers   € 368,00  € 45,00 
  Strandhuisje (4 persoons) 2 kamers   € 360,00  € 40,00   
  Safaritent (5 persoons) 2 kamers   € 260,00  € 35,00 
  Safaritent + (5 persoons) 2 kamers met sanitair € 272,00  € 40,00 
  Havenvilla (8 persoons)      € 768,00  € 65,00 
  Havenhuis (20 persoons) **     € 1.540,00  € 200,00 
  Accommodaties reserveren via receptie@eilandvanmaurik.nl of +31 (0)344 - 691 502   
 
  Bedlinnen       € 7,50 per persoon 
  Toeristenbelasting      € 1,22 per persoon per nacht 
  Reserveringskosten     € 12,50 
  Borg Havenhuis      € 350,00 ** 
  Energiekosten voor het Havenhuis   € 35,00 ** 
 
  Optioneel 
  Badlinnen       € 6,50 per persoon 
  Keukenlinnen      € 4,50 per pakket 
  Beddenopmaak      € 5,00 per bed 
  Kinderbed       € 1,50 per nacht 
  Kinderstoel       € 1,50 per nacht  
  
  Camping AUDI Club *** 
  € 30,00 per nacht voor maximaal 2 personen exclusief toeristenbelasting. 
  Extra persoon € 5,00 p.p.p.n. exclusief toeristenbelasting. 
  *** Camping reserveren via maurik@audiclub.nl 
  INSCHRIJVEN KAN OOK ONLINE WWW.AUDICLUB.NL/TREFFEN-2018-NL    
  

PRIJSLIJST VOOR DEELNAME   

 
Deelname – inschrijfgeld: 
 
Aanmeldingsbijdrage chauffeur   € 100,00 
Aanmeldingsbijdrage bijrijder   € 85,00 
Kinderen 4 t/m 12 jaar    € 40,00 
Kinderen 0 tot 4 jaar     gratis 
 
In dit bedrag zitten de kosten voor: 
3 x diner, rallyschild voor de chauffeur, entree gelden, muziek, 
organisatiekosten etc.  

 

  
 

  

OVERNACHTINGSKOSTEN 
AANKOMST 10 MEI NA 15:00 
VERTREK 13 MEI VOOR 10:00 

  

Kijk op https://www.audiclub.nl/events/international-audi-100-coupe-s-meeting/ of scan 
de QR-code.



• Achtste overwinning voor krachtige vijfcilinder met unieke sound
• 13e International Engine of the Year Award voor Audi
• Audi blijft vijfcilinder verder ontwikkelen: nieuwste versie 26 kg lichter

De 2.5 TFSI vijfcilinder benzinemotor van 
Audi is voor de achtste keer op rij uitgeroe-
pen tot ‘International Engine of the Year’ in 
de categorie 2,0-2,5 liter. Het is de 13e keer 
dat Audi een International Engine of the 
Year-Award ontvangt.

De International Engine of the Year-jury 
bestaat uit 65 internationale autojourna-
listen, die sinds 1999 jaarlijks de beste 
krachtbron in diverse categorieën aanwij-
zen. De jury prees niet alleen de kracht 
van de vijfcilindermotor, maar vooral ook 
de unieke sound, die veel lijkt op die van 
de Groep B-rallymotor uit de jaren ‘80. De 
huidige vijfcilinder is 26 kg lichter dan zijn 
voorganger. Dit komt vooral doordat er nu 
gebruik wordt gemaakt van een lichtme-
talen carter. Dankzij het lagere gewicht 
van de krachtbron is de gewichtsverdeling 
verder verbeterd, wat zich vertaalt in nog 
betere rijeigenschappen.

Voor diverse RS-modellen
De 2.5 TFSI vijfcilindermotor is leverbaar in 
de Audi TT RS Coupé, TT RS Roadster, RS3 
Limousine en RS3 Sportback. De vijfcilin-
der heeft een vermogen van 294 kW/400 pk 
en het maximale koppel bedraagt 400 Nm. 
Daarmee is het de krachtigste vijfcilinder 
ter wereld. Voor de RS3 Sportback vertaalt 
zich dat in een sprint van 0-100 km/u in 
4,1 seconden en een topsnelheid van 250 
km/u. Optioneel is zelfs een topsnelheid 
van 280 km/u mogelijk.

High five: Audi vijfcilinder opnieuw 
International Engine of the Year

Bron: audiblog.nl, met dank aan Victor de Vor voor de tip
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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 
 



Goodwood Festival of Speed
Tekst en foto’s: Henk Droppers
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Eerder dit jaar was ik op het Festival of 
Speed in Goodwood in de UK. Kijk maar 
eens wat dit inhoudt op YouTube en hun 
site, als dit geen bekend evenement voor 
je is.

Er was een ondermeer een mooie presen-
tatie op de stand van Audi, naast dat er 
aardig wat R8’s V10 S’en rondreden (want 
Engelsen willen graag showen).

Het indrukwekkendste vond ik echter 
hetgeen hier op de volgende foto’s staat 
en wat ‘zomaar’ op een terrein naast de 
toegang voor het rallyparcours geparkeerd 
stond.

Veel kijkplezier!
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Bourguignon. 
For bringing back memories  

www.bourguignon.nl



22 AACN Clubblad 6-2017





De Audi 100 was de auto die de meeste 
Amerikanen voor het eerst bewust maakte 
van het merk Audi. De 100 was niet bijzon-
der vertrouwd in Amerikaanse handen, om 
het zachtjes uit te drukken, en de meeste 
exemplaren waren allang vergaan tegen de 
tijd dat de jaren tachtig naderden.

Dit lang genegeerde ‘76er exemplaar is on-
langs op de selfservice sloperij in Colorado 
Springs ontdekt. De kwalitatief middel-
matige LS was het enige 100-model dat 
in de Verenigde Staten vanaf 1974 tot het 
einde van de eerste generatie 100 in 1977 
beschikbaar was. Deze werd in Colorado 
Springs (Daniels) verkocht en zal ook in 
Colorado Springs geplet worden.
Uit de grote hoeveelheid van gevallen blad, 
takjes en knaagdiernesten in en op deze 
auto blijkt dat hij ten minste een decen-
nium buiten heeft gestaan, mogelijk in 
afwachting van reparaties en/of restauratie 
die nooit zijn uitgevoerd.

De met ducttape afgeplakte knoppen van 
de airco geven blijk van het trieste verhaal 
over de moeizame beschikbaarheid van 
elektrische VAG-componenten in de 70er 
jaren en is een indicator van het (meest 
geduchte) probleem dat deze auto voor 
eeuwig heeft stilgezet.
Ik zag deze auto bij het sprokkelen van een 
enorme hoeveelheid onderdelen tijdens 
de All-You-Can-Carry-For-$59.99 Junkyard 
verkoop en heb toen het Audi-embleem 
van het voorspatbord meegenomen.

Deze auto’s waren comfortabel en redelijk 
luxe voor hun prijs en een 95 pk viercilinder 
lijnmotor was een aanvaardbare kracht-
bron in een 1150 kilo zware auto, in een tijd 
van economisch diepe malaise.
De catalogusprijs was $ 7.100,-, ongeveer $ 
31.280,- in inflatie gecorrigeerde 2017-dol-
lars. Voor minder dan de helft van die prijs 
konden de Amerikaanse autoshoppers in 
1976 een Chevy Nova kopen, ruiger, maar 
met meer grandeur. 

Op zoek naar Europese verfijning en sty-
ling, was, achteraf gezien, de onverwoest-
bare $ 9.172,- kostende Mercedes-Benz 230 
de meerprijs waard.

24 AACN Clubblad 6-2017

Junkyard find: 1976 Audi 100 LS
Tekst en foto’s: Murilee Martin, USA
Tip: Gerjan Noteboom, vertaling: Albert Platvoet
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• 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 A6 Allroad Quattro 3.0 TDI Pro Line – €8750,- Motor 
diesel type 3.0 TDI Versnelling automaat Gewicht 1855 kg 
Afgifte deel 1 15-2-2007. Huidige verkoper is tweede ei-
genaar. De auto is nog steeds in onderhoud bij dezelfde 
garage. Onderhoud specificaties 2015 – 2017 op verzoek 
in te zien. Lichte beschadigingen: Op elke deur be-
stuurderszijde een klein (ondiep) krasje. Achterbumper 
een lichte schaafplek. Voorplaat bumper iets omhoog 
(nauwelijks zichtbaar). Opties: Mf stuurwiel + schakel-
functie - Ruimtebesparend reservewiel - Vastzetsysteem 
- Zonwering achter + achterruitzijde - Bose soundsystem
Ledere bekleding “Valcona” -Dimmende spiegels / 
buitenspiegels - IN Aluminium pakket - Sportstoelen 
voor - Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met 
geheugenfunctie (per contactsleutel 2 x) - Verwarmbare 
voorstoelen - Adaptive Light met Xenon plus - Carosserie 
contrastkleur mat (all road) - Pro Line - Telefoonadaptor - 
Alarmklasse 5. Info: 06-53646026 of  jm@josmourik.nl

Audi 80 S bj 1990 2e eigenaar 130.000 km 1.8L met 
gebruikssporen. handgeschakeld, open dak en apk tot 
11-2017. 2 jaar in bezit en 25000 km mee gereden 1,2 
liter olie. nieuwe bougies,uitgelijnd,accu rek.ter inzage. 
t.e.a.b. indicatie € 500 - € 700 info 06-54307119

Audi 80 2.3 (1992) 146000 km. Prijs 1250,- euro. Bel voor 
info naar 0563-550186

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!


