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Autotestdag

Lekker toeren
door de Achterhoek
Met een gemixt arsenaal aan auto’s en een even zo diverse
groep testrijders was de eerste autotestdag van Oost-Gelderland Business van dit jaar weer een feit. Dertien auto’s zijn door
26 testrijders aan allerhande tests onderworpen.

Op de testdag konden de deelnemers zich
wederom vergapen aan een grote verscheidenheid aan zakenauto’s die door de
dealers ter beschikking waren gesteld. De
verschillende merken, types en uitvoerin-

gen waren voldoende om een goede indruk te krijgen van het hedendaagse autoaanbod. Op de zakenautotestdag was er
voor alle smaken en voor iedere functie
wel een auto aanwezig.

Testrijders
• Ivar Henny, Alliance Makelaars
• Frank Sanders, Allodium Triple A Projectontwikkeling
• Maureen Schiphorst, Amphion Schouwburg
• John Aaldering, AT Verzekeringen
• Steven de Bruijn, Boschland Accountants
• Jordi van Riet, Carwash & Co
• Dirk de Jong, De Jong & Partners
• Marcel Janssens, De Jong & Partners
• Richard Seijger, Doetax
• Tom Kramer, DRAN Administraties
• Anita Kramer, DRAN Administraties
• Evert Krabbedijk, Exience
• Peter Bruijsten, Exience
• Nico Goldewijk, Goldewijk
• Luc IJsseldijk, IJsseldijk Riskmanagement
• Robert Meek, Meeks Meubelen
• Reint Jan van Lochem, Mehcol Holding
• Marie-Louise Vossen, Nederhoed Modeagenturen
• Auke Nederhoed, Nederhoed Modeagenturen
• John Nijweide, Pape Rietdekkers en Zn.
• Marco van de Poll, Alliance Makelaars
• Erwin Mulders, Praud Accountants
• Bas Booms, Schmitz Booms Gerechtsdeurwaarders
• Mark Eenink, Taurus Corporate Finance
• Henk Vellekoop, VTC Travel Solutions
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Na een goede lunch verwelkomde uitgever
Michael van Munster de testrijders in Havezathe Carpe Diem en na een korte briefing en een groepsfoto was het tijd op om
pad te gaan. Van Havezathe Carpe Diem
ging de tocht naar Orangerie Ruurlo. Na
een kop koffie en een stuk taart werd de
route vervolgd naar Villa Ruimzicht in
Doetinchem. Via HCR ’t Heuveltje in
Beek werd de weg naar Havezathe Carpe
Diem weer ingezet, alwaar de dag werd afgesloten met een heerlijk driegangen diner.

Dealers
• Autobedrijf Bloemenkamp
• Autobedrijf Th. Wenting
• Autobedrijf Vruggink
• Herwers Nissan
• Herwers Renault
• Wensink
• Wassink Autogroep
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Op de testdag konden de deelnemers zich
wederom vergapen aan een grote verscheidenheid aan zakenauto’s die door de dealers ter beschikking waren gesteld. De verschillende merken, types en uitvoeringen
waren voldoende om een goede indruk te
krijgen van het hedendaagse autoaanbod.
Op de zakenautotestdag was er voor alle
smaken en voor iedere functie wel een auto
aanwezig.
Na een goede lunch verwelkomde uitgever
Michael van Munster de testrijders in Havezathe Carpe Diem en na een korte briefing en een groepsfoto was het tijd op om
pad te gaan. Naast Havezathe Carpe Diem
heeft de organisatie nog drie stoplocaties
op het programma. Door middel van een
toertocht door de regio zijn deze locaties
aangedaan. Halverwege de route naar de
volgende locaties wisselen de testrijders

van plaats om zo een nog beter beeld van
de auto te krijgen.
Van Havezathe Carpe Diem in Vethuizen
ging de tocht naar Orangerie Ruurlo. Na
een kop koffie en een stuk taart werd de
route vervolgd naar Villa Ruimzicht in
Doetinchem. Via HCR ’t Heuveltje in
Beek werd de weg naar Havezathe Carpe
Diem weer ingezet, alwaar de dag werd afgesloten met een heerlijk driegangen diner.
De redactie heeft er dit jaar voor gekozen
om bij de verschillende testrijders in de auto’s te stappen, om de dag nog beter te ervaren. Als autoliefhebber is het natuurlijk
geen straf om in dergelijke auto’s te mogen
rijden, al heeft de redactie in tegenstelling
tot de deelnemers nog enige keuzevrijheid.
Zo was de eerste rit al direct in de Mercedes Benz CLA en dan denk je dat je klaar

Locaties
•	Havezathe Carpe Diem, 		
Vethuizen
•	Orangerie Ruurlo, Ruurlo
•	Villa Ruimzicht, Doetinchem
•	HCR ’t Heuveltje, Beek

bent voor de dag. Toen stapte ondergetekende in de Kia Optima. Dat is natuurlijk
een heel andere auto dan de CLA, maar
reed net zo lekker. De laatste twee ritten
waren in de Nissan Micra en de Renault
Megane Estate.
Deze manier van werken gaan we de volgende keer weer hanteren, want het is leuk
om met de testrijders te kunnen praten
over de verschillende auto’s. Iedereen
heeft zijn of haar eigen mening.
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