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Omslagfoto: Met de Audi 60 in de voormalige DDR. Foto: Roelf de Haan

afdelingen
Audi 100 Coupé S
840 Trudie Maas (voorzitter)
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coördinators: Hessel Terpstra, Jan Los

dank aan
In willekeurige volgorde:
Roelf de Haan
Eddy Sloterwijk
Willem Sloterwijk
Paul Spronk
Frank Bakker
Jeroen Reekers
Maryse van der Wiel
Victor de Vor
Audi AG
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Verslag vakantie New York
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De A8s van Jeroen Reekers
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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
Schrijnewerkerstraat 3, 6114 XH Susteren
Tel: (06) 14 56 46 58 (18.00-20.00 uur)

website
http://www.audiclub.nl

facebook beheer
https://www.facebook.com/
groups/379922395398710/
825 Trudie Maas
1720 Caspar de Lint
1760 André van Buiten
543 Eddy Sloterwijk
1060 Erik Bongaerts

fotograaf

1059 Davy Groot

commissies
kascommissie
Sytze de Boer
John Mol

Stephan Zandvliet (reserve)

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

ledenadministratie
544 Willem Sloterwijk

techniekcommissie
543 Eddy Sloterwijk (vrz.)
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
1374 Ben Bruinsma
1545 Els Wijnen

bestuur
Gert-Jan Lenderink
Kruisenkstraat 36
6971 BC Brummen
(06) 81 42 38 96
(voorzitter +PR)
voorzitter@audiclub.nl

Erik Bongaerts
Schrijnewerkerstraat 3
6114 XH Susteren
(06) 14 56 46 58
(secretaris + PR)
secretariaat@audiclub.nl

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

Hans Kerkmeijer
Middelberg 98
5508 DT Veldhoven
(06) 53 53 58 15
(penningmeester)
penningmeester@audiclub.nl

Pascal Crutzen
Rozendaalseheide 11
6065 EA  Montfort 
(06) 20 49 42 97
(evenementen)
ec@audiclub.nl

Bestuur support
Willem Sloterwijk
Auke Piersstrjitte 1
8525 GE Langweer
(06) 46 74 08 11
(ledenadministratie)
ledenadministratie@audiclub.nl
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Van de voorzitter

• Raakvlakken, een woord waarin ik in mijn verhaal later op terug zal komen. Het gaat al weer hard met het jaar 2018. 
Een rekord-lange en zeer warme zomer waar ook niet kon worden gezeurd dat de oldtimer er niet uit kon, of het moet 
zijn dat zijn baas of bazinnetje een lekke koppakking had vanwege het ontbreken van airco in het oudje… en zo schie-
ten we al weer snel op naar einde jaar. 

Privé voor mij een turbulente start, mijn 
moeder met wie ik tot dan nog steeds 
een gezin vormde kwam in februari op de 
mooie leeftijd van 92 jaar toch onverwacht 
te overlijden. En ja, dan moet je ineens zelf 
een gezin gaan bestieren.

En dan komt -hoe het ook moge zijn- na 
lang zoeken in bijna dezelfde tijd het zover 
dat je na 24 lid van de Audi club zijnde 
voorzitter wordt en eigenlijk er nog een ge-
zin bij krijgt. Zijn daar raakvlakken of niet?
Het nieuwe bestuur krijgt zo langzaam 
weer zijn vormen en gaan de nodige over-
drachten naar een eindje lopen en kunnen 
we volop verder.

Echte vakantie had ik niet gepland, maar nu 
begin september na alle besognes er toch 
een weekje tussenuit en even bijtanken. 
Maar je kunt niet even zeggen: het ‘van 
de voorzitter’ moet maar een keertje niet. 
Daarom zit ik dit nu te schrijven op een 
camping in het Franse Normandië, en wel 
in de plaats Bayeux.

Bayeux, ik mag hopen dat een ieder weet 
welke gebeurtenis daar op 6 juni 1944 
heeft plaats gevonden. Jawel: D-Day.
En dan kom ik zomaar weer op het woord 
raakvlak.  Ik ben nu zo’n jaar of 30 blij 
met de door mij bereden Audi’s en het 
goede en degelijke Duitse werk wat wordt 
geleverd en we hier ons buurland dankbaar 
voor moeten zijn.

Ik sta vandaag voor het eerst in mijn leven 
nu op een punt van de keerzijde, ‘Point du 
Hoc’ Omaha Beach. De slag in WOII van de 
geallieerden om Duitsland terug te slaan 
op Europa’s vasteland.
Een emotionele ervaring hier te staan en te 
weten dat hier mannen, jongens van 18, 19 
en 20, niet goed wetend waar ze eigenlijk 
waren, hun tienduizenden levens hebben 
gegeven voor onze vrijheid en onder ande-
re de mogelijkheid iedere dag weer lekker 
met onze Audi’s bezig te kunnen zijn. Dus 
denk er aan onze hobby hebben we niet al-
leen aan Audi AG te danken, zeker niet.

Voor nu zou ik zeggen: tot in Friesland.

Vriendelijke groet, Gert-Jan Lenderink
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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!

1900 H.J. Dwars - Audi V8 1992 blauw
 
1901 A.U. Volkers - Audi A8 1995 grijs, Audi Cabriolet 1998 grijs, 
Audi 80 quattro 1994 zwart
 
1902 W. Ketelaar - Audi RS4 Cabrio 2007 wit
 
1903 J.A. Scheringa - Audi Quattro 1983 beige
 
1904 S.J. van de Velde - Audi 80 1985 groen
 
1905 J. Degeling - Audi 100 1990 blauw
 
1906 T.H.M. Thijssen - geen
 
1907 U. Hindriks - Audi A3 2007 grijs
 
1908 J.P. Smits - Audi 100 LS 1976 tibetoranje
 
1909 F. Weesie - Audi Cabriolet 1994 blauw
 
1910 J.W.H.L. Franken - Audi Coupe GT 1985 wit
 
1911 C.F. v/d Ploeg - Audi 80 1991 grijs
 
1912 E. Ploeger - Audi 100 1989 grijs

1900

1901

1901

1901

1902

1903

1905
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Evenementenkalender 
2018

27 oktober
Friese Meren rondrit

Rondrit Friese Meren 27 oktober

Zaterdag 27 oktober 2018 organiseert de AACN de Friese meren 
rondrit door het meren gebied van zuidwest Friesland. De tocht zal 
u leiden langs mooie Friese dorpjes en stadjes en uitzichten over 
de prachtige meren. De tocht is ruim 100 km lang. Onderweg bent 
u helemaal vrij om ergens te stoppen voor een hapje of drankje 
of wellicht een mooie foto van uw wagen. Start en eindpunt zal 
de Beachclub in Lemmer zijn. in 2015 waren we ook te gast bij de 
Beachclub met mooi uitzicht op het Ijsselmeer en Woudagemaal.

Programma
10.00 uur Ontvangst met koffie/thee met huisgemaakt gebak

10.45 uur Uitleg en ontvangst routeboekje

11.00 uur Start tourrit

16.00 - 17.00 uur Aankomst Lemmer

Kosten
Gratis. Lunchen kunt u onderweg, en is voor eigen rekening. De 
Audiclub heeft geen gezamelijke lunch geregeld om u de volledige 
vrijheid te geven tijdens de rit. Eventuele drankjes en/of hapjes 
nadien bij de Beachclub zijn eveneens voor eigen rekening.
Kortom: een leuk dagje voor de hele familie.

Uitdrukkelijk verzoek: meld u tijdig aan. De aanmelding sluit een 
week voor het treffen. dit ivm het maken van de routeboekjes en 
om de bezoekersaantallen door te geven aan de  uitbater van de 
Beachclub.

Adres
Beachclub Lemmer
Industrieweg 2
8531 PA Lemmer

Oant sjen op 27 oktober!

1908

1909



6 AACN Clubblad 5-2018

Twee oorlogen en een hoop DKW’s later 
verschijnt de merknaam Audi weer op 
de weg. In Ingolstadt -want Zwickau lag 
achter het ijzeren gordijn- startte in 1965 
de productie van de Audi -zonder verdere 
aanduiding, het modellengamma was toen 
iets overzichtelijker dan nu- maar al gauw 
werden er wat cijfers achter geplakt: 72 of 
80, al naar gelang het aantal pk’s van de 
1695 cc Mitteldruckmotor.

Wie denkt dat downsizen iets van deze 
tijd is heeft het mis: in 1968 besloot Auto 
Union tot het downsizen van de Mittel-
druckmotor naar 1496 cc. En om dat aan 
de wereld kenbaar te maken kreeg deze 
gedownsizede Audi de toevoeging ‘60’, een 
toevoeging die later voor velen synoniem 
werd met de hele F103-modellenreeks die 
tussen 1965 en 1972 gebouwd werd.
20 jaar later begint deze eerste generatie 
na-oorlogse Audi modellen langzaam uit 
het straatbeeld te verdwijnen, reden voor 
een aantal liefhebbers om in 1988 de Audi 
Club der Mitteldruckmotoren op te richten, 
een club die vanaf die vanaf de beginjaren 
contacten onderhoudt met de twee jaar 
eerder opgerichte AACN. Oost-Duitsland 
lag op dat moment nog achter het ijzeren 
gordijn, maar niet lang meer zoals we 
achteraf weten.

Nog eens 30 jaar later bestaat de AcdM 
nog steeds en is het inmiddels 50 jaar 
geleden dat de Audi 60 de markt kwam. 
Reden genoeg voor een feestje, dat nu, 
anders dan ten tijde van de oprichting, in 
de geboorteplaats van de merknaam kon 
plaatsvinden. Reden dus om mijn 60 nog 
maar eens goed na te lopen, want naast 
650 kilometer om in Zwickau te komen 
stond er rondrit door het Erzgebirge op het 
programma en dat woord ‘Gebirge’ stelt 
wel wat eisen aan o.a. het koelsysteem én 
natuurlijk de remmen.

Wie Duitsland een beetje kent weet dat 
de vrijdag vaak een hele drukke dag op de 
weg is, reden om op tijd te vertrekken en 
ter hoogte van Emmen de zon op te zien 
komen. Het weer liet zich van zijn beste 
kant zien: droog en zonnig, maar niet 
extreem warm. TomTom is wel heel erg 
snelwegminded, dus ik had hier en daar 
een paar strategische routepunten inge-
voegd: minder kilometers, mooiere route 
en nauwelijks langer onderweg, zeker als 
je rekening houdt met 100 à 110 in plaats 
van de 130 waar TomTom mee rekent. Met 
1 tankstop en een kleine lunchpauze was ik 

Terug naar de oorsprong van de 
oorsprong van de voorsprong

Tekst en foto’s: Roelf de Haan

• Het is al vaker in dit clubblad gememoreerd: 1n 1910 begon August Horch in Zwickau 
opnieuw een automobielfabriek, die hij noodgedwongen om moest dopen. Horch werd Audi 
- en dat die merknaam meer dan een eeuw later nog steeds zou bestaan, zal August Horch 
vermoedelijk niet voorzien hebben. Maar achteraf is het wel een zoete wraak op de mannen 
die hem verboden om zijn eigen naam Horch weer te gebruiken.

om 1 uur bij de Afslag Crimmitschau - Wer-
dau. En al is het inmiddels 29 jaar na ‘die 
Wende’, toch herken je het voormalig Oost 
Duitsland nog steeds in diverse vervallen 
gebouwen en het hier en daar Belgisch 
aandoende wegdek. Via Crimmitschau 
door naar Werdau bij Hotel Katharinenhof, 
mijn vaste verblijfplaats in deze regio.

Aan het eind van de middag werden we 
verwacht bij het Museum in Zwickau. 
De parkeerplaats vulde zich met een bonte 
collectie 60’s, 100’s, een enkele F102 en 
nog een paar jongere Audi’s. Eenmaal in 
het Museum bleek er een hele vleugel aan-
gebouwd te zijn, waarin met name de meer 
recente geschiedenis van de fabriek in 
Zwickau te zien is, tot en met de productie 
van de Polo -nadat eerst de Polomotor de 
levensduur van de Trabant nog wat gerekt 
had. Voor velen een stukje geschiedenis op 
afstand, maar de ACdM heeft ook leden uit 
het voormalige Oost Duitsland. Voor hen 
is dit een stukje recente eigen geschiede-
nis. Toen ik vertelde over een Trabant in 
Polizei-uitvoering die ik onderweg tegen 
was gekomen vertelde Detlef, een voorma-
lige Oostduitser, mij, dat de Trabi ‘zu wenig 
Auto’ was voor de VolksPolizei, en dat ze 
nooit in Trabants hadden gereden. Een 
stukje geschiedsvervalsing dus.

’s Avonds aten we met z’n alleen in een ge-
zellig restaurant in Zwickau. Het gespreks-
onderwerp laat zich raden.

De volgende dag stond er een rondrit op 
het programma. Detlef was mijn bijrijder, 
dus hij navigeerde en ik hoefde alleen maar 
te sturen. Wat je wel eens in boekjes leest 
over het rijden in de bergen kwam hier 
van pas: daal af in dezelfde versnelling 
als waarin je omhoog gaat. Met name de 
langere afdalingen en de vele bochten wor-
den een uitdaging als je niet op tijd terug 
schakelt; een Renaultje voor mij bleef maar 
remmen, totdat je ze op een gegeven mo-
ment begon te ruiken. En als het zover is 
doen je remmen opeens een stuk minder… 
Gelukkig heeft de 60 zijn remmen van de 
2-takt DKW geërfd, en zijn ze met 280 mm 
schijven fors bemeten. 
Het Erzgebirge vormt een prachtig decor 
voor een toerrit. De eerste stop was bij een 
‘Hammerwerk’, een door waterkracht aan-
gedreven stel hamers van een voormalige 
smederij. Niet alleen de smederij zelf, maar 
ook het woonhuis van de smid en zijn fa-
milie was een goed bewaard gebleven stuk 
erfgoed waarin je een mooi beeld kreeg 

van het leven tussen ca 1800 en 1900.
Tweede stop was bij een wintersporthotel, 
boven op een berg, vlak bij de grens met 
Tsjechië. Prachtige uitzicht, veel foto’s en 
lekker eten!
’s Middags hadden we nog een mooi stuk 
Erzgebirg voor de boeg. Om het op z’n 
BMW’s te zeggen: Freude am Fahren!
’s Avonds werden we verwacht in het res-
taurant bij het Museum, waar ons een uit-
gebreid buffet wachtte met een toespraak 
door August Horch’s look-a-like, die ons 
nog eens dunnetjes de geschiedenis van 
het merk uit de doeken deed. Het weer was 
fantastisch, dus ook buiten was het heerlijk 
toeven. En supergezellige avond!

De volgende ochtend stond de traditionele 
kofferbakverkoop op het programma. Om-
dat de ACdM geld krijgt van de Duitse ACI 
volgens een puntensysteem moest mijn 60 
samen met een Oostenrijkse 100 (buiten-
landers, Sparte: Audi Classic), een Duitse 
F102 (Sparte: Auto Union) en een Duitse 90 
B2 & 100 C3 (Sparte: Lifestyle) op de foto 
met het Museum op de achtergrond. Wir 
schaffen das.

Ik heb zowaar nog een werkend klokje voor 
m’n 60 gescoord. Dat kwam mooi uit, want 
m’n eigen klokje deed het al een poos niet 
meer. Na deze aankoop werd het tijd om 
afscheid te nemen en de Autobahn weer op 
te zoeken. Wederom prachtig weer om te 
rijden. Onderweg reed ik nog een paar an-
dere deelnemers achterop, waarna we een 
stuk met z’n drieën op reden, tot het punt 
waar ik af moest richting Bielefeld. Nog 1 
tankstop, en daarna door naar Eext.
Al met al een prachtige trip in een auto 
die inmiddels 48 jaar geleden van de band 
afliep en nog steeds prima mee kan!
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De opzet is simpel. Men neme een meewer-
kend hotel in the middle of nowhere, waar-
bij veel parkeerruimte beschikbaar is. Nodig 
zoveel mogelijk cabrio rijders uit, en zet een 
weekend treffen neer. Iedereen boekt een 
kamer voor gereduceerde prijs in het hotel, 
en je bent ‘klaar’. Ontbijt en avondeten inbe-
grepen, je bedje is gespreid. Uiteraard hier 
en daar een beetje gebagatelliseerd, maar 
heel veel ruiger is het ook niet. 

Vrijdagmorgen 31 augustus. De cabrio staat 
gewassen klaar in de garage. Om een uurtje 
of 6 staan we fris en fruitig klaar om de rit 
aan te gaan vangen van een goede 500 kilo-
meter. Nog even olie peilen: Oei, daar mag 
nog wel even wat bij. Snel langs de loods 
om nog wat vloeibaar goud bij te vullen en 
dan kan de rit beginnen. Vrijdagmiddagen 
op de autobahn mijden we het liefst ivm 
flinke files, dus de planning was om vroeg te 
rijden zodat we rond de middag in Hohen-
roda aan zouden komen. Dit ging gelukkig 
zoals gepland met hier en daar wat kleine 
vertragingen, maar rond 12:00 stonden we 
in Hohenroda. De organisatie en enkele 
anderen waren al op donderdag neerge-
streken, dus een goede 35 stuks stonden al 
netjes op een rijtje geparkeerd.

De organisatie had ons tijdens het par-
keren even gemist, maar al snel kwam er 
een meetlint tevoorschijn om de auto met 
militaire precisie alsnog pünktlich neer 
te zetten op exact 1 meter afstand van de 
volgende. Uiteraard ook precies in lijn met 
de neuzen, ordnung muss sein. Van de 
Nederlandse afvaardiging bleken wij als 
eerste aangekomen te zijn, dus klapstoel-
tje neerzetten en wachten op de volgende 
groep. We hadden met zijn allen een app op 
de telefoon gezet waardoor we van elkaar 
konden zien waar we uithingen.

Na een klein half uurtje kwam de volgende 
delegatie aan, Ab, Sandra, Martin en Ivo 
waren met 2 cabrio’s gezamenlijk naar Ho-
henroda komen rijden. Ab is de ‘aanstichter’ 
van de Nederlandse delegatie, hij heeft alle 
edities meegemaakt. Even inchecken in het 
hotel, en even wat te eten halen… dachten 
we. Dat viel even tegen, daar was voor de 
vrijdagmiddag nog niet in voorzien. Naja, 
dan maar een biertje. Dat zijn toch ook 2 bo-
terhammen? Een flinke koppijn viel me ten 
deel, mede omdat de zon toch flink aanwe-
zig was. Martin had gelukkig een Ibuprofen 
voor me. Lesje voor de volgende keer, wat 
bammetjes smeren en meenemen.

Langzamerhand stroomden de cabrio’s de 
rest van de middag binnen, ook de Neder-
landse delegatie werd flink groter. Marco 

Cabrio team Holland bij 3.GACT

• Sinds een paar jaar organiseert de Duitse 1. AUDI 80 CABRIO CLUB een groot cabrio treffen 
in Hohenroda, een dorp ergens tussen Kassel en Erfurt. We hebben al een tijdje contact met 
een hechte groep cabrio fanaten in Noord Holland, waarvan er ondertussen ook een aantal 
lid zijn van de Audiclub. Verhalen uit deze groep over de vorige editie van dit treffen deed ons 
besluiten om de rit ook eens aan te vangen, en deel te gaan nemen aan dit treffen. (3.GACT)

Tekst: Eddy Sloterwijk, foto’s: Willem Sloterwijk
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had Polo’s laten maken voor ‘Cabrio team 
Holland’, maar kon helaas niet eerder dan 
zaterdag bij het gezelschap aansluiten. Nick 
kwam al wel op vrijdag en had onze tenues 
meegenomen. Maar eens een eerste rondje 
door het deelnemersveld maken, welke 
ondertussen toch al opgelopen was tot een 
dikke 80 wagens. Ik zie zelf het liefst origina-
liteit, en was wel een beetje bang dat het 
een tupperware party zou worden met bo-
dykits en dergelijken. Uiteraard stonden er 
wagens tussen die uitgebouwd waren, maar 
er waren ook heel veel originele wagens bij. 
Voor ieder wat wils dus. Eind van de middag 
kwam Johan nog aanrijden, hij was wat 
later vetrokken en had zich dus wel mogen 
vermaken in de file op de autobahn. Zo werd 
onze keuze om vroeg te vertrekken als een 
goede keuze bevestigd. Hij was gelukkig 
nog op tijd voor het avondeten. 
Zo ging de vrijdagavond voorbij, die voor 
een aantal van de deelnemers tot diep in de 
nacht doorging. Wij hadden er toch al een 
flinke dag op zitten, dus rond een uur of 11 
was het mooi geweest.

Zaterdagmorgen. Afgesproken om rond 
een uur of 8 bij het ontbijt te zijn, en zelfs 
de nachtbrakers waren weer uit de veren. 
De ene wat frisser dan de ander, dat wel. 
Johan moest vroeg weer op het terrein zijn, 
ivm een afspraak met een droogijs motor-
reinigingsbedrijf. Zijn cabrio zou als eerste 
aangepakt worden met dit systeem. Het 
was nog vroeg, maar nadat de motor van de 
compressor aanhangwagen gestart werd 
stond er toch al snel wat publiek omheen 
om te kijken hoe de motorruimte ziender-
ogen schoner werd en opknapte. Rond een 
uur of elf kwamen Marco met zijn vader, en 
Aleš met vrouw en kind het terrein oprijden. 
Zij hadden een kort nachtje gehad ivm een 
bruiloft de vorige dag. Je moet er wat voor 
over hebben zullen we maar zeggen. 

De populatie Cabrio’s groeide gestaag, met 
als hoogtepunt 165 stuks en 2 mini uitvoe-
ringen. Een nieuw record voor de organisa-
tie. In de hal stond een bedrijf die uitdeuken 
zonder spuiten deed, en een bedrijf die de 
plastic achterruitjes van de cabriokap kon 
polijsten. Wederom voor ieder wat wils. 
Tijd voor een biertje. De hele Nederlandse 
delegatie moest uiteraard op de foto vast-
gelegd worden, de Duitsers vinden het toch 
wel bijzonder dat je met zo’n grote groep 
gezamenlijk naar een Duitse meeting komt. 
De drone werd ook uit de kofferbak gehaald, 
en deze heeft heel wat rondjes gemaakt 
over het veld.

Zo vloog de dag voorbij, en voordat je het 
weet is het alweer tijd voor het avondeten. 
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’s Avonds nog een keer het veld op, met 
de hele delegatie. En zo komt er alweer 
een eind aan een fraai model gerelateerd 
treffen. ’s Avonds nog even een biertje 
in de hotelbar, maar heel laat werd het 
niet. We hadden bedacht om direct na het 
ontbijt op zondag de thuisrit weer aan te 
vangen, zodat we op tijd thuis zouden zijn 
om de Formule 1 te kunnen kijken. Wat een 
verschil tussen vrijdag en zondag op de 
weg, geen vrachtwagens in Duitsland is een 
wereld van verschil. De Cabrio had er zin in 
en de 5 cilinder ronkte tevreden rond de 150 
– 160km/h. Na het Ruhrgebied was het een 
graadje of 20 geworden en werd het tijd om 
het dak maar eens te laten zakken. 150 met 
het dak eraf gaat nog, veel sneller is niet 
heel comfortabel meer. 

De Cabrio heeft het voortreffelijk gedaan, 
een klein klopje op het dashboard voor zijn 
goede werk was op zijn plaats. Dank aan 
alle medereizigers voor het leuke weekend, 
zoals het er nu naar uitziet zullen we er 
volgend jaar weer bij zijn in Hohenroda bij 
4.GACT
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Jan Los & Leon Nuvelstijn Auto’s - Stegerensallee 1a/b - 7701PJ Dedemsvaart - 0523-610491 
 

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

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

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

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

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

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



Tekst en foto’s: Paul Spronk

Aangekomen ga je 6 uur terug in de tijd, 
inchecken, de koffer uitpakken en dan op 
weg naar Times Square het even onveilig 
maken.
Het klopt wat ze zeggen ‘The city that ne-
ver sleeps’. Het gaat de hele dag en nacht 
door: mensen die winkelen, op weg zijn 
naar werk, het getoeter en de sirenes. De 
billboards met hun fel verlichte reclame. 
De volgende dag… (zoals mijn wens) op 
naar Audi Manhattan.
Het is 13 blokken lopen van af ons hotel 
naar de 55th street waar Audi Manhattan 
zich bevindt. 
We hebben in alle rust rondgekeken, wat 
foto’s genomen en zo is de vakantie begon-
nen. 
We gaan New York verder verkennen met 
de hop on hop off bus, je kunt op deze bus 
net zo vaak in- en uitstappen op de plekken 
die jij wilt. Een heerlijke manier om New 
York te verkennen, en alles wordt nog een 
toegelicht door een gids die meegaat op de 
bus. Verschillende routes zijn er te volgen 
uptown, downtown, midtown een avond-
toer; alles kan.
Onderweg genoeg Audi’s gezien maar vaak 
te laat om een foto te maken tot er een S4 
voor ons reed, en ja gaaf die rode knipper-
lichten!
Veel gezien en gehoord er zit tevens Neder-
landse geschiedenis in deze stad, je komt 
ook met regelmaat de oude vlag tegen.
Uiteraard het ons aller bekende groene 
beeld gezien met de fakkel, The Statue of 
Liberty, Central Park, bezoekje ‘Hard Rock 
Cafe’, heen en terug over The Brooklyn 
Bridge gelopen, Wall Street.
Indrukwekkend zijn de nationale monu-
menten waar vroeger de Twin Towers 
stonden, nu bekend als 9/11 Memorial New 
York. Op de weg terug naar Times Square 
reden we langs het 9de bataljon waar ze 
op dat moment hun mannen herdachten 
die omgekomen zijn tijdens het hulpver-
lenen na de aanslag op de Twin Towers.  
Twee wagens met 15 man van dit bataljon 
die naar de ramp uitrukten, keerden nooit 
meer terug. 
Verder veel gezien en gedaan in New York, 
een enorme beleven, en teveel om allemaal 
te vertellen.

Genoten heb ik zeker van mijn eerste 
vakantie in de Verenigde Staten en ook nog 
met een Audi-tintje.

Kort verslag van onze vakantie 
in New York-Manhattan

• Op donderdag 21 juni zijn mijn vrouw en ik op het vliegtuig gestapt,richting onze vakantie 
met als bestemming New York.
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Bourguignon. 
For bringing back memories  

www.bourguignon.nl



We hebben een rondreis gemaakt van twee 
weken op het zuidelijke gedeelte. Cyprus 
werd in 1925 een Britse kolonie. Een erfenis 
hiervan is vermoedelijk het links rijden. Het 
was de eerste keer dat ik zelf links moest 
rijden. Vanwege het gemak hadden we 
gekozen voor een automaat; dat voorkomt 
met de linkerhand schakelen. Het links 
rijden viel me erg mee. Wellicht helpt het 
dat je vanwege een huurauto ter plekke 
als chauffeur aan de ‘right side’ zit. De 
auto was niet van één van mijn voorkeurs-
merken maar van Zuid-Koreaanse makelij.  
Overigens viel me de auto niet tegen; ei-
genlijk heb ik een proefrit van twee weken 
gemaakt.

Op de dag van aankomst moesten we van 
Pafos naar Polis. Helaas werd het al donker 
toen we vanaf het vliegveld met de auto 
op pad konden. Direct valt dan op dat in 
Nederland het erg goed is geregeld met 
de bewegwijzeringsborden. In het donker 
waren ze op Cyprus vaak slecht te zien 
en wanneer je ze wel zag, was je soms de 
afslag al voorbijgereden. Elektronische 
navigatie hebben we dan ook veelvuldig 
gebruikt. Je vraagt je af hoe toeristen zo’n 
20 jaar geleden op Cyprus in het donker de 
weg hebben gevonden.

Van Polis zijn we naar het Tróödos-geberg-
te gereden. De hoogste berg, de Ólympos, 
is 1951 meter hoog en heeft zelfs een 
skilift! Het landschap op Cyprus is erg af-
wisselend. En ook de cultuur varieert sterk. 
Kloosters, zeer oude kerken, moskeeën, 
bergdorpjes, grote steden, mondaine kust-
plaatsen, Cyprus heeft het allemaal. Vervol-
gens zijn we naar Lárnaka gegaan.
Uiteraard hebben we ook de gedeelde 
hoofdstad Nicosia (ook wel Lefkosia ge-
noemd) bezocht. De deling is een gevolg 
van de burgeroorlog van 1963-1964 tussen 
Grieks en Turks Cyprioten. In 1964 kwamen 
er VN-troepen naar Cyprus en deze zijn er 
nog steeds. In 1983 heeft Turkije de Turkse 
Republiek Noord-Cyprus uitgeroepen. Dit 
‘land’ wordt alleen door Turkije als zelf-
standige staat erkend. Nicosia is dus een 
bijzondere stad met een Turks (noordelijk) 
en Grieks gedeelte. Dwars door de stad 
loopt een zone waar je niet mag komen. 
Het heeft ongeveer de breedte van twee 
straten met tussenliggende bebouwing. 
Vanaf 1974 is in dat gebied bijna niemand 
meer geweest (afgezien van VN-militairen). 
Zo schijnt er ook nog een Toyota-dealer in 
dat gebied te zijn met een showroom met 
toentertijd nieuwe auto’s…

Sinds 2008 kan je te voet via de grote 
winkelstraat (de Ledrastraat) van het Grieks 
naar het Turks gedeelte en andersom. In de 
demarcatiezone is een soort Checkpoint 
Charlie, waar je op vertoon van je paspoort 
naar de andere kant kunt. Wanneer je in Ni-
cosia bent, moet je dit zeker doen. Aan de 
andere kant van de zone is de sfeer totaal 

Tekst en foto’s: Frank Bakker

Audi’s op Cyprus
• Ik ben overal nieuwsgierig naar het ‘autobeeld’: wat voor auto’s zie je bij de huizen staan en 
welke types rijden op de weg? In Nederland vind ik dit interessant, maar dit geldt zeer zeker 
ook tijdens buitenlandse vakanties. Mijn vriendin en ik waren in mei dit jaar op vakantie op 
Cyprus. Wat voor auto’s kom je op dat eiland zoal tegen?

anders, bijvoorbeeld de taal Grieks versus 
Turks, de euro versus de lira, kerken versus 
moskeeën, de vlag, beelden (Ataturk) et 
cetera. Overigens vond ik de mensen erg 
aardig in het Turkse gedeelte; zo kon ik op 
het postkantoor toch gewoon met euro’s 
betalen (het is veel goedkoper om van-
uit het Turkse gedeelte een kaartje naar 
Nederland te sturen dan vanuit het Griekse 
gedeelte). 

Onze rondreis ging ten slotte nog naar Li-
massol en Pafos. In Limassol werd er volop 
gebouwd. Bij een architectonisch apart 
nieuw gebouw vroeg ik wat voor functie 
het had. Het antwoord was ‘Russia’. In Li-
massol zijn heel veel Russen. Cyprus is het 
Zwitserland van de Russen. En van horen 
zeggen: zwart geld wit wassen is ook een 
reden voor hun verblijf aldaar. Dit verklaart 
ook een gedeelte van het autobeeld: soms 
zie je wel erg dure en patserige auto’s. 
Bijvoorbeeld, in het Tróödos-gebergte 
zaten we op een terras en toen kwam er 
een Rolls-Royce Ghost voorrijden en de 
taal van diegenen die uitstapten klonk erg 
Russisch. 

O ja, ik zou het hebben over de auto’s op 
Cyprus. Helaas, dit was niet erg bijzonder. 
Het lijkt  op Nederland, alleen dan vanwege 
de wegen wat meer terreinauto’s en pick-
ups. Zouden ze ooit een gunstige sloop-
regeling hebben gehad? Audi’s van voor 
1995 heb ik helemaal niet gezien. Wel erg 
mooi was een Kever in Noord-Nicosia, een 
VW Bus in Larnaka en zie de paar andere 
foto’s maar. Kortom, voor oude Audi’s hoef 
je niet naar Cyprus te gaan, maar wel voor 
de afwisselende natuur en cultuur (en in 
mei lekker weer). We zijn zeker ook nog 
een keer van plan om naar het noordelijke, 
Turks, gedeelte te gaan.   
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Altijd wilde ik al graag de Furka Pass rijden. 
Treden in de sporen van James Bond in de 
film Goldfinger. Maar ongeveer 20 kilome-
ter voor de Furka Pass gebeurde het. Het 
noodlot sloeg toe. Een grote zware Isuzu 
Pick-up reed mij van achteren aan met een 
snelheid van tussen 55 en 60 km/u terwijl 
ik stil stond op een binnenweg vanwege 
wegwerkzaamheden.
De klap was stevig en hard, maar dank-
zij het sterke en stijve aluminium Space 
Frame, zijn mijn vrouw en ik er zonder 
kleerscheuren vanaf gekomen. Hadden 
we in een VW Up! of een andere kleine 
auto gezeten, dan hadden we het mis-
schien niet eens overleefd of anders waren 
we beiden zwaar gewond geweest. De 
Zwitserse politie erbij gehaald en zelfs een 
ambulance kwam erbij. De achterop klap-
pende bestuurder en zijn vriendin hadden 
er gelukkig ook niets aan over gehouden. 
Later bleek dat hij niet zat op te letten en 
waarschijnlijk met zijn telefoon bezig is 
geweest tijdens het rijden. Hij zag mij te 
laat met een aanrijding als gevolg.

Tijdens de klap, stuiterde de dik 2.500 kg 
wegende pick-up naar achteren, terwijl 
de A8 geen centimeter van zijn plaats 
kwam omdat ik goed mijn voet op de rem 
had, maar ook omdat het Space Frame de 
energie van de impact heeft kunnen weg-
leiden. Het bewijst maar weer eens dat een 
grote goed gebouwde auto als een A8 zijn 
meerwaarde heeft, als gaat om een goede 
bescherming van de inzittenden bij een 
aanrijding.
Nog even hadden we de hoop dat onze A8 
met een noodreparatie verder zou kunnen. 
De achteras was niet krom en de 3.7 acht-
cilinder draaide ook gewoon nog als een 
zonnetje. De Audi reed en stuurde goed als 
altijd. Alleen de verlichting linksachter was 
stuk en het achterscherm totaal opgekruld. 
Na het afslepen begon er een hel in Eyholz 
Zwitserland. Wel of niet repareren? Het 
heeft bijna 8 uur geduurd voor het verlos-
sende woord kwam. Toen die Zwitserse 
garage er uiteindelijk zichtbaar geen zin in 
had om de achterverlichting te repareren, 
heb ik met pijn in het hart mijn A8 moeten 
achterlaten.Hij was total loss verklaard 
door de Zwitserse garage in Eyholz (maar 
nog niet door mijn verzekering toen, dat 
kwam later). 

Er moest toen via de ANWB een vervan-
gende auto worden geregeld. Omdat de 
aanrijding op een zondag plaatsvond, 
konden we pas de volgende dag over 
een ANWB auto beschikken. Het werd 
een Suzuki Vitara. Na afscheid te hebben 
genomen van mijn trouwe A8, die ik altijd 

Wisseling van de wacht: de Audi 
A8 D2’s van Jeroen Reekers

• Tien jaar geleden heb ik eens een artikel geschreven voor het clubblad, over mijn toen 
net gekochte Audi A8 D2 van 1999. Na bijna 10 jaar deze Audi te hebben gehad, ben ik deze 
helaas door een aanrijding eind augustus 2017 in Zwitserland onverwachts verloren. Ik was 
met mijn vrouw opweg vanuit een heerlijke week vakantie in Noord Italië, naar nog een week 
in het plaatsje Schwangau in Beieren (Zuid-Duitsland). 

Tekst en foto’s: Jeroen Reekers

liefkozend Das Schiff noemde, gingen we 
opweg naar Schwangau in Beieren. Toen 
alsnog de Furka Pass gereden. Hoewel het 
een prachtige ervaring was,het gemis van 
Das Schiff erg voelbaar. 
Eenmaal in aangekomen in Schwangau, 
zijn we goed tot rust gekomen. Ik ben 
toen ook al begonnen met de zoektocht 
naar een andere Audi A8 D2. Nog even 
getwijfeld om voor een A8 D3 te gaan, 
maar uiteindelijk toch voor de D2 gekozen 
omdat ik daar erg mee bekend ben en er 
minder elektronica in zit (minder storings- 
en reparatiegevoelig). Verder vind ik het 
ontwerp van de A8 D2 nog steeds erg fraai 
en tijdloos.

Aangezien ik goed gespaard had de laatste 
jaren, wilde ik gaan kijken voor de betere 
exemplaren op de markt van dat moment.  
Graag ook met een lage kilometerstand. Zo 
kwam ik uit bij de youngtimer-aanbieders 
Marco Hof, Audi Terpstra en Auto Timon. 
De aangeboden A8 van Marco Hof was een 
pre-facelift van 1997. Deze auto was mooi, 
maar ik had destijds in 2008 een facelift 
gekozen om een aantal redenen. 
Afgezien van de mooiere heldere kunstof 
koplampen en grill, heeft de facelift ook 
technisch een aantal verbeteringen ten 
opzichte van het origineel. Voorbeelden 
zijn de 5 kleps Ottomotoren en gehele wiel-
ophanging van aluminium. Verder heeft de 
facelift ook Side Guard Airbags en kloeke 
degelijke armsteunen op de middentunnel. 
Daarnaast het is grote Audi Navigation Plus 
systeem ook erg fijn. 

Audi Terpstra had een mooie A8 D2 staan, 
een facelift met maar 81.000 km op de tel-
ler. Het betrof echter een extra lange LWB 
versie. Deze vond ik te lang. De standaard 
5 meter lengte is lang genoeg voor mij. 
Bij Auto Timon stond een zilverkleurige 
A8 D2 van 1999 en een bruine van 2000. 
Beide auto hadden rond de 115.000 km op 
de teller staan, wat nog steeds weinig is 
voor 4.2 V8 benzine. Telefonisch contact 
gehad met Timon een afspraak gemaakt 
voor begin september voor de zilveren A8. 
Op de dag zelf ben ik gaan kijken met een 
goede vriend. De A8 stond al buiten klaar 
voor mij.
Om eerlijk te zijn viel me de zilveren A8 mij 
tegen. Hij zag er niet zo spik en span uit als 
op de foto. Er waren beschadigingen op 
de achterbumper, roosters van de mist-
lampen ontbraken, daarnaast ontbraken 
de middenarmsteunen en een Bose Sound 
System in deze A8. Ik heb niet eens proef 
gereden want deze zou het voor mij niet 
gaan worden. Misschien ben ik een beetje 
pietje precies, maar ik ga ergens voor of 
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ik ga er niet voor. Vervolgens maar naar 
binnen gegaan en daar stond die andere 
A8 D2, die bruine. Op de foto’s was die echt 
bruin, maar in het echt juist meer grijs of 
grijsachtig met een beetje bruin? De kleur 
viel eigenlijk helemaal niet tegen. Bruin 
vind ik persoonlijk niet echt een mooie 
kleur voor een auto. Maar deze kleur, luis-
terend naar de naam Cashmere Grau, die 
stond de 8 heel goed.
Toen even plaatsgenomen achter het stuur. 
Wat ik daar aantrof; precies zoals ik het 
graag heb. Sportstuur, stoelverwarming, 
Navi Plus/Bose Sound System, elektrische 
zonnerollo achter, elektrisch schuifkantel-
dak, uitgebreid leerpakket, natuurlijk die 
mooie dikke armsteunen en als kers op de 
taart, zeer fraaie alcantara bekleding van 
de hemel en hoedenplank. Het bleek om 
een Exclusive uitvoering te gaan. Vervol-
gens gevraagd om de auto naar buiten te 
rijden want ik wilde die kleur graag in het 
volle zonlicht eens zien, wat ook kon van-
wege het stralende weer die dag.

Eenmaal buiten kwam de kleur prachtig tot 
zijn recht. Het is eens wat anders dan don-
kerblauw of zilver. Deze kleur maakt deze 
A8 nog chiquer in zijn verschijning en geeft 
hem een nog meer exclusievere uitstraling. 
Met deze wilde ik graag proefrijden, wat 
geen enkel probleem was.  Gewend aan de 
3.7 V8 met 260 pk, heeft deze A8 een nog 
sterkere 4.2 V8 met 310 pk. Zijn er ook nog 
voelbare verschillen, behalve droge cijfers?
Zeker wel. Door het wat grotere slagvo-
lume van de motor loopt de 4.2 rustiger 
en heeft een grote koppel aan trekkracht. 
De 4.2 loopt verfijnder en heeft ook een 
andere sound, een iets donkere sound met 
een lichte knisper als je hem op zijn staart 
trapt. Tijdens de proefrit werkte de auto-
maat feilloos en soepel. Ook het schakelen 
met de Tiptronic pook ging probleemloos. 
Verder een kraakloze en strak aanvoelende 
wielophanging (later zag ik dat de draagar-
men voor in zijn geheel vernieuwd waren). 
Wel was het even wennen aan het zwarte 
interieur omdat ik het lichte beige interieur 
van mijn vorige A8 gewend was.
Na een proefrit van een uur besloten dat 
dit hem zou gaan worden en vervolgens de 
koop gesloten met de voorwaarde dat de 
aanwezige Bolero-velgen zouden worden 
omgeruild tegen de fraaiere S8 velgen van 
de zilveren A8. Daarnaast had ik de origi-
nele S8 aluminium spiegels en zeldzame 
W12 grill al meegenomen van mijn vorige 
A8 en verzocht deze ook te monteren. Auto 
Timon heeft voor aflevering nog een zeer 
uitgebreide grote beurt gedaan, waarbij 
de distributie, spanrollen en waterpomp 
zijn vervangen. Ook zijn de multiriem en 
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thermostaat vervangen, net als de klep-
pendekselpakking. Zelf heb ik van deze A8 
in oktober 2017 nog de automaatbak laten 
spoelen en laten voorzien van nieuwe bak-
olie. Daarbij is ook het bakoliefilter meteen 
vervangen. Dit onder het motto van: wat 
goed is moet goed blijven.  
Omdat een ezel zich niet twee keer aan de-
zelfde steen stoot, heb ik deze A8 volledig-
casco laten verzekeren tegen taxatiewaar-
de. Die taxatiewaarde was hoger dan wat 
ik ervoor heb betaald, flink hoger en dat is 
altijd fijn. Zeker als een taxateur zegt dat ik 
hem goedkoop heb gekocht.

Nu bijna een jaar verder heb ik nog steeds 
veel plezier van mijn nieuwe A8 en ik heb 
ongeveer 127.500 km op de teller staan. 
Om de A8 te sparen voor korte ritten heb ik 
in januari besloten om er een kleine auto 
bij te kopen. Al snel liep ik bij toevalligheid 
aan tegen een mooi Misanorode Audi A2 
colour.storm edition uit 2003. Deze Audi 
stond bij Audi Terpstra.
Hoewel we de A2 nog niet zo lang erbij 
hebben, bevalt hij heel goed en je kan er 
ook nog best veel in meenemen. Verder 
vind ik het leuk om twee bijzondere Audi’s 
in bezit te hebben, die allebei hun stem-
pel op het merk Audi hebben gedrukt en 
een belangrijk onderdeel zijn van de Audi 
historie.

Kortgeleden heb ik mijn A8 nog kun-
nen verfraaien met originele Audi S8 D2 
einddemper, zodat ik ook tegen een mooi 
verchroomd uitlaatstuk kan aankijken en 
hele mooie originele Gullideckel velgen 
van 18 inch. De Avus  18 inch velgen, die er 
onder zaten, worden aankomende herfst/
winter voorzien van nieuwe winterbanden. 
Hiermee heb ik in een jaar twee verschil-
lende maar mooie tijdgebonden looks voor 
mijn A8.  
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Phoenix wordt trouwauto

Van Cum Laudi naar TRaudi

Sindsdien zijn we een aantal keer op di-
verse meetings verschenen, waar ik enorm 
van heb genoten. Maar meetings als enige 
bestemming voor deze pracht-Audi vind ik 
niet genoeg.

‘Phoenix’, de naam die deze Audi 60 spon-
taan heeft gekregen na een artikel in het 
blad ‘Automobiel’ in 1991, is nog steeds 
even mooi en gaat nog als de brandweer. 
Nadat de restauratie in 1991 was afgerond 
en mijn vader er mee ging pronken, vond ik 
al dat het een echte trouwauto was. En wat 
was ik blij als we er een stuk mee gingen 

• Naar aanleiding van het overlijden van mijn vader, Johan van der Wiel, op 27-01-2016( lid-
nummer 23), heeft er in het Audi clubblad van juli/augustus 2016 een artikel “in memoriam” 
gestaan over hem en deze Audi 60L. Ook kwam daar mijn overname van zijn lidmaatschap 
aan bod. Sinds april 2016 ben ik dus lid van de AACN met het lidnummer van mijn vader.

rijden! Het eerste Lustrum in Apeldoorn 
in datzelfde jaar was voor mij dan ook een 
bijzondere belevenis.
Maar het aller leukst was het zelf mogen 
sturen in deze geweldige Audi.

Het blije gevoel dat ik ervaar als ik stuur in 
deze Audi is nooit weggegaan. Sinds het 
overlijden van mijn vader geeft het juist 
nog een extra speciaal gevoel. De auto 
verkeert in topconditie (met speciale dank 
aan Roelf de Haan!) en ik ben sinds 2008 
fulltime beroepschauffeur. Allemaal ingre-
diënten voor een leuk concept.

Dat concept is ‘Traudi’ geworden, mijn 
oldtimer trouwauto verhuurbedrijfje.
Wij kunnen worden ingehuurd voor bruilof-
ten of andere feestelijke aangelegenheden.
Voor een mooie fotoshoot of voor wie  op 
originele wijze in een unieke oldtimer  
comfortabel wil worden vervoerd zijn wij 
degenen die je zoekt! 
Voor meer informatie kun je de website 
bezoeken op www.traudi.nl. Ook zijn we te 
vinden op Facebook.
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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 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

Te koop aangeboden: Audi 80 2.0E quattro 115 pk, 27 juli 
1994. Kenteken JD-RS-46. kilometerstand 202.510.
kleur: donkergroen metallic (Ragusagroen) met zwarte 
quattrobekleding (Jacquard Satin). De auto heeft open 
hoofdsteunen achter, mistlampen, startblokkering 
met afstandsbediening, Blaupunkt Melbourne CR42, 
casettebox in middenconsole. Hij is voorzien van een 
verzwaarde koeling en vaste trekhaak, alleen gebruikt 
voor lichte caravan.
Ik heb de auto nieuw besteld via een leasemaatschappij 
en hem later overgenomen van deze maatschappij.
De auto ziet er, afgezien van een deukje in het scherm 
links voor en motorkap (restylers), perfect uit.
Groene TUV-milieusticker klasse 4 aanwezig.
APK tot 18 juni 2019. Onderhoudsboekje, instructieboek-
je, insrtructieboekje radio. Vraagprijs: € 3.250,00.
Meer info op 06-53170805 of hjanssen@dewilg.demon.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

Te koop Audi 100 5 cil. 100 kW 1983 met airco – Schuif-
kanteldak – Sportvelgen, evt. winterwielen – Radio/CD 
Navigatie – Trekhaak – eventueel diverse losse onderde-
len – 314389 km. – APK tot 27-09-2019  voor een liefheb-
ber – doe een bod – lidnummer 559 tel. 06-22509024 

Diverse onderdelen, velgensets Audi 100 vanaf 1983. 
Audi 100 vanaf 1983 – Diverse velgensets 4 gaats 14”  
15” – Diverse delen vraag info – lidnummer 559 – tel. 06-
22509024 – mail: m_hijkoop@hotmail.com 

Hoedenplank Audi 80 B2 1983 Te koop een nette hoeden-
plank van een Audi 80 bouwjaar 1983. Prijs 50,- euro. bel 
voor info naar 06-53550186, (lidnr 567) 
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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!


